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REGULAMIN KONKURSU  

„TRADYCYJNA POTRAWA SĄDECKA” 

VII Zjazd Sądeczan - 19.05.2019, Stary Sącz 

 

ZASADY KONKURSU: 

1. Organizator konkursu: 

Organizatorem konkursu „Tradycyjna Potrawa Sądecka” jest Fundacja Sądecka oraz 

Społeczno – Kulturalne Towarzystwo „Sądeczanin”. 

Konkurs jest organizowany w ramach VII Zjazdu Sądeczan, który odbędzie się 19 maja 2019 r. 

na Starosądeckich Błoniach. 

2. Cele konkursu: 

Celem konkursu jest: 

a) Identyfikacja i zgromadzenie wiedzy o potrawach regionalnych. 

b) Wyszukanie potraw regionalnych, które mogą stać się wizytówką Sądecczyzny. 

c) Promocja potraw regionalnych. 

d) Wymiana doświadczeń kulinarnych pomiędzy uczestnikami. 

e) Budowanie tożsamości kulturowej w oparciu o ciągłość tradycji przekazywaną  

z pokolenia twórców na dzieci i młodzież. 

3. Termin konkursu: 

a) Konkurs odbędzie się w dniu 19 maja 2019 r. na Starosądeckich Błoniach podczas 

trwania VII Zjazdu Sądeczan.  

 

4. Przedmiot konkursu: 

a) Przedmiotem konkursu są potrawy regionalne: dania główne: mięsne, półmięsne oraz 

jarskie; desery: potrawy słodkie, ciasta. 

b) Konkurs jest jednoetapowy. 
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c) Regionalne produkty powinny być związane z obszarem geograficznym, 

charakteryzować się szczególnymi cechami, często wynikających ze specyficznych 

warunków klimatycznych i glebowych regionu, z którego pochodzą. Powinny być 

wytwarzane na małą skalę, tradycyjnymi metodami, ze składników lokalnie 

dostępnych, wywodzić się z tradycji i kultywowanych w danym regionie zwyczajów. 

5. Warunki uczestnictwa: 

a) W konkursie mogą wziąć udział podmioty z terenu Sądecczyzny tj. Koła Gospodyń 

Wiejskich, lokalne stowarzyszenia lub grupy nieformalne, restauracje, kwatery 

agroturystyczne, szkoły gastronomiczne, które przyślą zgłoszenie (załącznik nr 1 do 

niniejszego regulaminu) do udziału w konkursie, do dnia 8 maja 2019 r. na adres 

biura Fundacji Sądeckiej: ul. Barbackiego 57, 33-300 Nowy Sącz, tel.: (18) 475 16 20. 

Zgłoszenie przyjmowane są też drogą mailową na adres: 

sekretariat@sadeczanin.info 

b) Każdy z uczestników musi zgłosić nazwy potraw jakie zaprezentuje podczas Zjazdu. 

c) Każdy z uczestników umieści na swoim stoisku kod przyporządkowany mu przez 

organizatora, który będzie stanowił podstawę do oddawania głosów na potrawę. 

d) Głosujący oraz Komisja Konkursowa będą mogli skorzystać z darmowej degustacji 

zgłoszonej potrawy. 

e) Niezbędny sprzęt oraz naczynia do przygotowana i prezentacji dań uczestnicy 

konkursu zapewniają we własnym zakresie. 

f) Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas trwania VII Zjazdu Sądeczan w dniu  

19 maja 2019 r.  

g) Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. 

6. Kryteria oceny potraw: 

a) Uczestnictwo w konkursie podzielone jest na dwie kategorie: Koła Gospodyń 

Wiejskich (środowiska ludowe) oraz Instytucje/Firmy. W kategorii Koła Gospodyń 

Wiejskich wystąpić mogą też inne środowiska ludowe, które swym typem działalności 

oraz charakterem kuchni nawiązują do tradycji tychże kół. 

b) Ocenie podlegać będzie potrawa zgłoszona do konkursu. Potrawa musi być związana  

z regionem Sądecczyzny, wytwarzana na małą skalę, tradycyjnymi metodami  

z lokalnych produktów.  

c) Zwycięzcy zostaną wyłonieni na podstawie opinii komisji konkursowej biorącej pod 

uwagę głosowanie degustatorów - osób zgromadzonych na festynie w ramach VII 

Zjazdu Sądeczan oraz opinii Komisji. 

d) Głosy będą oddawane przez degustatorów na kuponach dostępnych podczas trwania 

konkursu i gromadzone w specjalnej urnie, na stoisku organizatora. 
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e) Głosowanie trwać będzie 19 maja  2019 r. w godzinach od 12:00 do 14:00. 

 

7.Ogłoszenie wyników konkursu: 

a) Specjalnie powołana Komisja Konkursowa zatwierdzi ważność głosowania i ogłosi 

wyniki niezwłocznie po podliczeniu oddanych głosów. 

b) Zwycięzcą zostaje podmiot wyłoniony przez Komisję Konkursową. 

c) O zwycięstwie decyduje głos Komisji Konkursowej uwzględniający m.in. liczbę 

oddanych głosów. 

d) Dla zdobywców pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca w kategorii KOŁA 

GOSPODYŃ WIEJSKICH ufundowano nagrody pieniężne o łącznej puli 1.800,00 zł 

(słownie: jeden tysiąc osiemset złotych). Nagrodami dla czołowych miejsc w kategorii 

INSTYTUCJE USUŁUGOWO-GASTRONOMICZNE są kampanie promocyjne na portalu 

sadeczanin.info  

e) Nagroda nie podlega wymianie na inny ekwiwalent. 

f) Decyzja Komisji jest ostateczna.  

 


