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REGULAMIN KONKURSU 

 

na „Najsmaczniejszą potrawę z kaszy”  
 

w ramach warsztatów kulinarnych realizowanych przez  

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”  

w ramach międzynarodowego projektu współpracy  

„Promocja i Turystyka”  

poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań  

w zakresie współpracy z lokalna grupą działania”  

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 

 

I. ORGANIZATOR konkursu 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ Ziemi Chełmskiej” 

 

II. TERMIN i MIEJSCE rozstrzygnięcia konkursu 

   

25 czerwca 2019 r. godz. 14.00 

Pałac Suchodolskich w Dorohusku, ul. Parkowa 5 

 

III. CEL konkursu 

 

1. Kultywowanie tradycyjnych metod i receptur przygotowywania potraw z kaszy.  

2. Promocja kulinarnych produktów lokalnych i regionalnych. 

3. Zwiększenie aktywności i integracja środowiska lokalnego wokół lokalnego 

dziedzictwa kulinarnego. 

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być przedstawiciele gmin: Białopole, Dorohusk, Dubienka, 

Horodło, Kamień, Leśniowice, Wojsławice, Żmudź (po 1 przedstawicielu z terenu 

każdej z ww. gmin), którzy do dnia 21 czerwca 2019 r. zgłoszą swój  udział w 

Konkursie.  

2. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie należy dokonać osobiście w Biurze 

Stowarzyszenia LGD „Ziemi Chełmskiej” Pl. Niepodległości 1 pok.331 w Chełmie 

bądź telefonicznie pod nr 82 562 75 71, 531 219 707.  

3. O zakwalifikowaniu do uczestnictwa Konkursie decyduje kolejność zgłoszeń. 

4. Każdy uczestnik Konkursu  przygotowuje do oceny po jednej potrawie, której składnikiem  

głównym będzie kasza (rodzaj kaszy dowolny), w ilości 65 porcji degustacyjnych. 

5. Oceny potraw dokonają uczestnicy spotkania podsumowującego warsztaty kulinarne, 

które odbędzie się 25 czerwca 2019 r. w Pałacu Suchodolskich w Dorohusku, 

oddając głosy na wybraną przez siebie potrawę. 

6. Ocenie konkursowej podlegać będą walory smakowe i zapachowe potrawy, 

oryginalność, estetyka oraz sposób wykonania i prezentacji. 
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V. NAGRODY 

 

1. Laureaci Konkursu otrzymają następujące nagrody: 

- za zajęcie I miejsca - wyjazd dla 9 osób z reprezentowanej gminy do „Ziołowego 

Zakątka” w dniu 12 lipca 2019 r.  

- za zajęcie II  miejsca - wyjazd dla 7 osób z reprezentowanej gminy do „Ziołowego 

Zakątka” w dniu 12 lipca 2019 r. 

- za zajęcie III  miejsca - wyjazd dla 5 osób z reprezentowanej gminy do „Ziołowego 

Zakątka” w dniu 12 lipca 2019 r. 

 

2. Pozostali uczestnicy Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

 

VI.  INFORMACJE DODATKOWE 

 

1. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do dostarczenia wcześniej przygotowanych potraw 

na miejsce  rozstrzygnięcia  konkursu  dniu  25 czerwca  2019  r.  w  godz.  od  13.30  

do  14.00. 

2. Organizator  nie  pokrywa  kosztów  udziału  uczestników w  Konkursie.  

3. Naczynia do  prezentacji  dań  uczestnicy  Konkursu zapewniają we własnym zakresie. 

 

VII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

Prawo interpretacji Regulaminu przysługuje Organizatorowi. 

 

VIII . KONTAKT 

 

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  „Ziemi Chełmskiej”  22 – 100 Chełm, 

Pl. Niepodległości 1, pok.330, tel./fax.: 82 562 75 71, / 531 219 707, e-mail: 

biuro@ziemiachelmska.pl   
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