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Regulamin Konkursu Kulinarnego  

na Kociewską potrawę regionalną - "Golce z kartofli"  

 

I. ORGANIZATORZY 

Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Jeżewie w ramach projektu "Jo Kociewie Je 

w Jeżewie" dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – 

Interwencje 2018. EtnoPolska. 

 

II. CEL KONKURSU: 

 prezentacja kuchni lokalnej i tradycyjnej regionu Kociewie 

 wymiana doświadczeń kulinarnych i przepisów na potrawy tradycyjne i regionalne, 

edukacja kulinarna i identyfikacja lokalnego dziedzictwa kulinarnego,  

 aktywizacja  gospodyń, Kół Gospodyń Wiejskich  oraz mieszkańców, 

 budowa więzi wewnątrz społeczności lokalnych 

 

III. ADRESACI KONKURSU: 

Konkurs adresowany jest do mieszkańców regionu Kujaw i Pomorza ze szczególnym uwzględnieniem 

regionu etnograficznego Kociewie, przede wszystkim do gospodyń (kobiet) i członkiń Kół Gospodyń 

Wiejskich, a także szkół o profilu gastronomicznym i przedsiębiorców z branży gastronomicznej. 

 

 IV. TEMAT KONKURSU 

Uczestnicy za zadanie mają przygotowanie "golców z kartofli" czyli klusek ziemniaczanych w dowolnej 

aranżacji jednak nawiązującej do kuchni kociewskiej z użyciem lokalnych, regionalnych i 

ekologicznych surowców.  

Uczestnicy konkursu są zobowiązani do dostarczenia wcześniej przygotowanej potrawy do budynku 

Domu Kultury w Jeżewie ul. Główna 2a, 86 - 131 Jeżewo w dniu 26 października 2018 r. w godz. od 

15.30 do 16.30 z uwzględnieniem degustacji przez komisję konkursową (od 3 - 5 osób). Uczestnicy 

przygotowują konkursowe potrawy na własny koszt.  

Organizator podczas trwania konkursu zapewnia dostęp do kuchni jedynie w celu ewentualnego 

podgrzania i ostatecznego przygotowania potrawy. Sprzęt kuchenny i naczynia do przygotowania i 

prezentacji dań uczestnicy konkursu zapewniają we własnym zakresie. Uczestnicy będą musieli 

zaprezentować potrawę również w wersji słownej. 

 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA 

Każdy uczestnik jest zobowiązany wypełnić i dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury w Jeżewie 

kartę zgłoszeniową w terminie do 24.10. 2018 r. na adres email: domkultury_jezewo@o2.pl  lub 

osobiście do pomieszczenia GOK Jeżewo mieszczącego się w budynku Hali Sportowej w Jeżewie ul. 

Spacerowa 23F 86 - 131 Jeżewo. 
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VI. OCENA POTRAWY: 

Oceny potraw dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, przyznając na karcie oceny 

punktację od 0 - 5 punktów.  Maksymalnie potrawa może otrzymać 25 punktów. 

Pod uwagę będą brane takie elementy jak:  

- związek potrawy z regionem,  

- dobór surowców,  

- wygląd potrawy,  

- estetyka i sposób podania  

- prezentacja słowna  

Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Z posiedzenia komisji 

konkursowej zostanie sporządzony protokół. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu jedną 

potrawę. 

 

VII. NAGRODY: 

Komisja konkursowa przyzna nagrody rzeczowe: 

Za zajęcie I miejsca 

Za zajęcie II miejsca 

Za zajęcie III miejsca 

ewentualne wyróżnienia. 

 

VIII. DATA I MIEJSCE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 

Prezentacja konkursowa i degustacja potraw odbędzie się w dniu 26 października 2018 r. podczas 

Regionalnego Festiwalu Rękodzieła i Folkloru w Domu Kultury w Jeżewie. Tego samego dnia ok. 

godziny 18:00 nastąpi rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród. 

 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Uczestnicy konkursu mają obowiązek w sposób należyty, zgodnie z zasadami BHP korzystać z 

zaplecza kuchennego, a także pozostawić je w należytym porządku. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć oraz informacji 

o zwycięzcach i uczestnikach konkursu, a także o potrawach konkursowych w swoich materiałach  

i kampaniach promocyjnych. 

2. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w regulaminie. 

4. Regulamin konkursu udostępniony jest do wglądu w siedzibie organizatora, a także  

Facebook/Ośrodek Kultury Jeżewo - Fanpage i na stronie internetowej: www.ug-jezewo.lo.pl 

6. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy regulamin ustala organizator. 

 

X. KONTAKT 

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 728 622 980, osobą do kontaktu w 

sprawie konkursu jest Magdalena Potulska. 

 

https://www.facebook.com/osrodekkulturyjezewo/

