
 

 

II Święto Czereśni 
Arboretum w Wojsławicach  

26 czerwca 2016 r. 

 

REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO 

I Postanowienia ogólne 

§ 1  

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs kulinarny pt. „Czereśniowe fantazje”. 

Organizatorem Konkursu jest Arboretum w Wojsławicach, filia Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. 

§ 2 

Konkurs odbędzie się w Arboretum w Wojsławicach w dniu 26 czerwca 2016 r.  

  

II Przedmiot i cel konkursu 

§ 3 

Przedmiotem Konkursu są potrawy i przetwory z wykorzystaniem owoców czereśni.  

Celem Konkursu jest: 

1. Wyłonienie najsmaczniejszych potraw z czereśni spośród zgłoszonych do konkursu. 

2. Zaprezentowanie szerokiemu gronu odbiorców bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych oraz 

wartościowych, historycznych odmian czereśni. 

3. Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej. 

4. Zachowanie i popularyzacja ogrodniczego dziedzictwa – historycznych odmian czereśni. 

 

III Uczestnicy Konkursu 

§ 4 

Uczestnikami konkursu mogą być: 

1. Osoby indywidualne, 

2. Koła gospodyń wiejskich lub inne stowarzyszenia czy organizacje reprezentowane przez 2–4 osób  

W konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie komisji konkursowej ani ich rodziny. 

§ 5 

Warunkiem udziału w konkursie jest 

dostarczenie komisji produktu w ilości wystarczającej do degustacji trzyosobowego jury, w dniu 26 czerwca 2016 r. 

do godziny 12.00. 

 

 



 

 

IV Zasady organizacyjne 

§ 6 

1. Organizator nie zapewnia urządzeń do podgrzewania lub gotowania. 

2. Uczestnicy Konkursu sami ponoszą koszty dojazdu i zakupu produktów potrzebnych do wykonania dania   

     konkursowego. 

3. Sprzęt kuchenny oraz zastawę niezbędną do serwowania dań każdy uczestnik przywozi ze sobą. 

4. Organizator zapewnia dostęp do wody bieżącej. 

  

V Zasady przeprowadzenia konkursu 

§ 7 

1. Produkt zgłoszony do konkursu powinien być dostarczony w nieoznakowanym opakowaniu do namiotu na  

     terenie Arboretum w Wojsławicach, gdzie zostanie mu nadany numer. Członkowie komisji nie będą znać  

     nazwisk uczestników. 

2. Produkty oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów konkursu. 

3. Każdy uczestnik może swoje danie dowolnie wzbogacić naturalnymi dodatkami spożywczymi. 

 

§ 8 

1. Przy ocenie produktów Komisja Konkursowa będzie się kierować następującymi kryteriami: 

 Spełnienie wymogów określonych regulaminem i tematyką konkursu. 

 Ogólne cechy potrawy, takie jak: smak, zapach, konsystencja, wygląd.  

 Szczególne elementy dekoracyjne i estetyka produktu.  

 Pomysłowość i oryginalność. 

§ 9 

1. Za zajęcie I, II i III miejsca zostaną wręczone nagrody rzeczowe. 

  

VI Postanowienia końcowe 

§ 10 

Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, publikację zwycięskich 

przepisów i zdjęć potraw. Informacje o osobach nagrodzonych i ich produktach zostaną podane do publicznej 

wiadomości przez organizatorów imprezy oraz opublikowane na stronie internetowej Arboretum w Wojsławicach 

www.arboretumwojslawice.pl 

 

Wszelkich informacji udziela: Tomasz Dymny, e-mail: tomasz.dymny@uwr.edu.pl, tel. 696 137 960. 

http://www.arboretumwojslawice.pl/
mailto:tomasz.dymny@uwr.edu.pl

