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Regulamin konkursu  

„Najsmaczniejsza potrawa mazowiecka” 

  

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, z siedzibą ul. Narutowicza 64, 09-
200 Sierpc, tel./fax 24 275-28-83, 24 275-58-20. 

§2 

Przedmiot i cele konkursu 

1. Przedmiotem konkursu jest przyrządzenie tradycyjnej potrawy spożywanej na Mazowszu.  
2. Celem konkursu jest kultywowanie tradycji kulinarnych regionu Mazowsza; popularyzacja tradycyjnych 

potraw wśród mieszkaoców Mazowsza i innych regionów. 

§3 

Uczestnicy 

1. Konkurs skierowany jest do producentów produktów tradycyjnych i regionalnych (w tym regionalnych 
kół gospodyo wiejskich, stowarzyszeo, osób indywidualnych, firm) i ma charakter otwarty.  

§4 

Warunki udziału  

1. Akceptacja Regulaminu Konkursu 
2. Zgłoszenie do konkursu do dnia 07.05.2017r. do godz. 10.00 co najmniej jednej tradycyjnej potrawy 

spożywanej na terenie regionu Mazowsza w wybranej kategorii: 
a. zupa 
b. danie jarskie (bezmięsne np.: paszteciki, kluski, krokiety, pierogi, kasze, knedle) 
c. potrawa mięsna (np.: gulasze, bigosy, klopsy, gołąbki) 
d. przekąska (np.: kiełbasy, kaszanki, smalce, szynki, balerony sery, galarety, galantyny, pasztety, 

boczki) 
e. deser 
f. napój 

3. Uczestnik może zgłosid do konkursu kilka potraw – każdą w innej kategorii. 
4. Wydzielenie na stoisku miejsca do degustacji potraw konkursowych przez jury. 
5. Do konkursu uczestnik może zgłosid tylko potrawy oferowane na swoim stoisku  podczas imprezy 

„Gotowanie na polanie”. 
6. Uczestnik konkursu występujący zbiorowo (stowarzyszenie, koło, firma) w liczbie maksymalnie  4 osób 

ma prawo do nieodpłatnego wejścia na teren Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu w dniu imprezy. 
7. Uczestnik konkursu ma prawo wjechad pojazdem na teren skansenu w dniu imprezy do godz. 10.00,   

w celu dostarczenia potrawy na miejsce konkursu. Następnie jest zobowiązany pozostawid pojazd na 
wyznaczonym parkingu do czasu zamknięcia Muzeum dla zwiedzających (po godz.: 18.00). 

8. Uczestnikom konkursu, którzy zgłoszą do konkursu co najmniej 2 potrawy  Muzeum zapewni 
nieodpłatnie:  miejsce na stoisko (zadaszenie o wymiarach 200 x 200 cm), składany stół o wymiarach 
200 x 50 cm, ławkę o wymiarach 200 x 15 cm i bezpłatny wstęp dla 4 osób stanowiących obsługę 
stoiska. (Informację o udziale w konkursie należy odnotowad na Karcie zgłoszenia najmu stoiska). 

§5 

Przebieg konkursu 

1. Konkurs odbędzie się podczas imprezy „Gotowanie na polanie” na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej 
w Sierpcu ul. Narutowicza 64 (skansen). 

2. Uczestnik konkursu we własnym zakresie wydzieli fragment stoiska w celu prezentacji i podania 
potrawy jury do degustacji.  
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3. W dniu imprezy do godz.: 11.00 Uczestnik konkursu zobowiązany jest przygotowad stoisko i potrawę 
do degustacji przez jury.  

4. Wraz z potrawą uczestnik konkursu zobowiązany jest dostarczyd wypełnioną KARTĘ POTRAWY, którą 
otrzyma od Organizatora.  

5. Organizator oznaczy potrawy konkursowe.  
6. Oceny potraw i nominacji laureatów dokona pięcioosobowe jury, w składzie: przewodniczący – 

przedstawiciel Organizatora oraz czterech członków wyłonionych drogą losowania spośród 
zwiedzających, którzy w dniu imprezy plenerowej „Gotowanie na polanie” zgłoszą swoją kandydaturę   
i będą obecni podczas losowania. 

7. Kandydaturę na członka jury należy zgłosid poprzez wypełnienie kuponu dostępnego w amfiteatrze  
i wrzucenie go do przygotowanej urny do godz. 10.50   

8. Losowanie składu jury nastąpi o godz. 10.55 na scenie amfiteatru. 
9. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród laureatom nastąpi w dniu imprezy ok. godz.13.30. 

 §6 

Ocena potraw 

1. Potrawy będą oceniane w następujących kategoriach: 
a. zupa 
b. danie jarskie (bezmięsne np.: paszteciki, kluski, krokiety, pierogi, kasze, knedle) 
c. potrawa mięsna (np.: gulasze, bigosy, klopsy, gołąbki) 
d. przekąska (np.: kiełbasy, kaszanki, smalce, szynki, balerony sery, galarety, galantyny, pasztety, 

boczki) 
e. deser 
f. napój 

2. Oceny potraw w formie degustacji w dniu imprezy dokona jury wyłonione  przez Organizatora.  
3. Przy ocenie będą brane pod uwagę: wygląd, smak i prezentacja (sposób podania) potrawy. 
4. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne. 

§7 

Nagrody 

1. W każdej kategorii jury przyzna jedną nagrodę główną.  
2. W przypadku braku możliwości przyznania nagród w kategoriach, o których mowa w §6 pkt.1, jury 

zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród w pozostałych kategoriach. 
3. Autorzy nagrodzonych potraw otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy, którymi będą mogli 

posługiwad się w celu promowania własnej działalności kulinarnej. 
4. Finalista jest zobowiązany do odbioru nagrody osobiście oraz złożenia deklaracji potwierdzającej 

odbiór nagrody.  
5. Komisja Konkursowa sporządzi protokół konkursu, a lista osób nagrodzonych zostanie opublikowana 

na stronie www.mwmskansen.pl.   

§8 

Postanowienia koocowe 

1. Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez 
Organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody;  umieszczenia danych w materiałach 
publikowanych przez Organizatora i na stronie internetowej Organizatora; promocji konkursu lub idei 
konkursu. 

2. Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich weryfikacji. 
3. Regulamin konkursu opublikowany jest na stronie www.mwmskansen.pl 

 

http://www.mwmskansen.pl/
http://www.mwmskansen.pl/

