
Konkurs ,,Masz babo placek i nie tylko slodki",
w ramach XIV Swi^tokrzyskiego Jarmarku Agroturystycznego

2 czerwca 2019 r. Muzeum Wsi Kieleckiej
Park Etnograficzny w Tokarni

1. Organizatorem konkursu kulinarnego jest Urz^d Marszalkowski Wojewodztwa Swi^tokrzyskiego

oraz Muzeum Wsi Kieleckiej.

2. W konkursie ocenie podlegac bed$ potrawy przygotowane z produktow pochodz^cych

z gospodarstw rolnych, z produktow ekologicznych, uprawianych/hodowanych w sposob tradycyjny,

odpowiadaj^ce tematyce konkursu. Beda^ to glownie potrawy bazuj^ce na szeroko rozumianych

,,plackach" zarowno w wersji na slodko, na slono, w wersji pikantnej czy ziolowej; pieczone,

gotowane, smazone itp. wedle pomyslow uczestnikow konkursu, z wykorzystaniem produktow

tradycyjnych zwia^zanych z Regionem Swietokrzyskim. Potrawy powinny bye zwi^zane

geograficznie z Regionem Swietokrzyskim, wytwarzane na mala_ skal?, tradycyjnymi metodami,

wywodz^ce si$ z tradycji kultywowanych w Regionie i zwyczajow. Oprocz walorow smakowych

ocenie podlegac bedzie rowniez zwi^zek z tematyk^ konkursu oraz sposob serwowania potrawy

przez Wystawc?.

3. Kazda z potraw moze otrzymac maksymalnie 20 pkt: 10 pkt za smak oraz po 5 pkt za sposob

podania potrawy oraz zwia^zek z tematyka konkursu. Jury sklada sie z 5 osob.

4. Uczestnicy konkursu wyrazaj^ zgod? (nalezy zlozyc podpis w odpowiednim miejscu w karcie

zgloszeniowej) na wykorzystanie w celach promocyjnych np. w wydawnictwach, na stronie

internetowej itp. Urz^du Marszalkowskiego oraz Muzeum Wsi Kieleckiej: przepisow kulinarnych,

zdj^c potraw i napoi oraz osob prezentuj^cych te potrawy i napoje wykonanych przez Organizatora w

trakcie konkursu.

5. W konkursie moga^ wzi^c udzial wystawcy zgloszeni do XIV Swi^tokrzyskiego Jarmarku

Agroturystycznego. Do konkursu mozna zglosic tylko 1 potrawf. By wzi^c udzial w konkursie

nalezy wypemic odpowiedni^ rubryk^ w Karcie Zgloszeniowej do Jarmarku.

6. Konkurs rozstrzygnie Komisja, ktora po degustacji potraw przyzna nagrody: I, II i III miejsce oraz

ewentualne wyroznienia (nagrody funduje Marszalek Wojewodztwa Swietokrzyskiego),

7. Ocena odb$dzie si§ w dniu 2 czerwca 2019 r. od ok. godziny 12.20 na stoiskach Wystawcow.

8. Ogloszenie wynikow konkursu odbedzie si? na scenic ok. godz. 15.00-15.30.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie konkursu.

10. Dodatkowe informacje mozna uzyskac pod nr tel. 41 341 69 12.

p.o. Dyrektor Departamentu Edukacji,
Sportu i Turystyki

Sportu i Turyst

Leszkki


