
                                                                                      
Regulamin Konkursu „Nasze kulinarne dziedzictwo – konkurs na potrawę regionalną 

2016” 
 

W ramach promocji i kultywowania lokalnych tradycji w naszym regionie Lokalna Grupa 
Działania Ziemi Mińskiej wraz z Burmistrzem Kałuszyna ogłasza konkurs pt. „Nasze 
kulinarne dziedzictwo – konkurs na potrawę regionalną 2016”, w którym uczestnicy będą 
mogli przedstawić potrawy kulinarne w trzech kategoriach. Celem konkursu jest identyfikacja 
i wykreowanie produktów lokalnych wytwarzanych metodami tradycyjnymi. Konkurs ma za 
zadanie wzbudzenie większego zainteresowania wśród potencjalnych konsumentów, a w 
rezultacie doprowadzenie do powstania rynku produktów wysokiej jakości.  
Konkurs ma uchronić przed zapomnieniem tradycje kulinarne oraz podkreślić wartość 
produktu lokalnego - jego unikalność i oryginalność ściśle związaną z regionem na który 
objęty jest lokalną strategią rozwoju LGD Ziemi Mińskiej, a także zrealizować główny cel, 
który dotyczy efektywnej promocji LGD Ziemi Mińskiej. 
Efektem konkursu będzie powstanie produktów lokalnych, które będą utożsamiane z LGD 
Ziemi Mińskiej, a ich wizerunek będzie kreowany w świadomości mieszkańców LGD Ziemi 
Mińskiej jak i turystów. 
 
1. Organizatorzy: Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej, Burmistrz Kałuszyna  
2. Cele konkursu: 

· szerzenie wiedzy o produktach tradycyjnych, regionalnych i żywności wysokiej 
jakości obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej 

· promocja dziedzictwa kulinarnego regionu. 
3. Przedmiot konkursu: 

· w konkursie ocenie podlegać będą potrawy związane z regionem poprzez tradycyjną 
lokalną recepturę i wykorzystanie lokalnych surowców (wg receptury własnej 
uczestnika konkursu). Potrawy te przygotowane muszą być w całości ze składników 
naturalnych (a więc bez użycia wzmacniaczy smaku, sztucznych barwników czy 
środków zapachowych). Uczestnicy mogą zgłaszać potrawy do konkursu w 3 
kategoriach:  

I. barszcz regionalny, dania główne 
II. wędliny, wyroby garmażeryjne, przystawki itp. 

III. napoje i desery ( ciasta, desery, napoje bezalkoholowe i alkoholowe typu 
nalewki, piwo i inne). 

4. Zasady udziału w konkursie: 
· w konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18 lat. Zgłoszeń dokonywać 

mogą  
Ø osoby indywidualne,  
Ø Stowarzyszenia,  
Ø Koła Gospodyń Wiejskich,  
Ø Rady Sołeckie, 
Ø Grupy Nieformalne,  
Ø Gminne Ośrodki Kultury, 



                                                                                      
z obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej, tj. z Gminy Cegłów, Gminy 
Dębe Wielkie, Gminy Dobre, Gminy Halinów, Gminy Jakubów, Gminy Kałuszyn, 
Gminy Latowicz, Gminy Mińsk Mazowiecki, Gminy Mrozy, Gminy Siennica, Gminy 
Stanisławów oraz miasta Sulejówek.  

· aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić Kartę Zgłoszeniową (formularz Karty 
dostępny na stronie internetowej www.lgdziemiminskiej.pl),  

· do Karty Zgłoszeniowej uczestnik konkursu zobowiązany jest dołączyć przepis na 
zgłoszoną potrawę,  

· osoby indywidualne do konkursu mogą zgłosić maksymalnie jedną potrawę do jednej 
z wymienionych kategorii konkursowych, Stowarzyszenia, Koła Gospodyń Wiejskich, 
Rady Sołeckie, Grupy Nieformalne, Gminne ośrodki Kultury po 3 potrawy do każdej 
z wymienionych kategorii. 

5. Przebieg konkursu: 
Kartę Zgłoszeniową wraz z przepisem należy przesyłać do dnia 10 maja 2016 r. do godz. 
12.00. na adres mailowy: biuro@lgdziemiminskiej.pl,  listownie  na  adres  Biura:  Biuro LGD 
Ziemi Mińskiej ul. Warszawska 68, 05-300 Mińsk Mazowiecki, bądź dostarczyć osobiście, z 
tytułem wiadomości: „Nasze kulinarne dziedzictwo – konkurs na potrawę regionalną 
2016” 

· Potrawy spełniające warunki formalne (dostarczone do godz.11.30 w dniu 15 maja 
2016 r. )  zaprezentowane zostaną podczas konkursu, który odbędzie się na Placu 
Kilińskiego w Kałuszynie. Konkurs rozstrzygnie Komisja powołana przez Zarząd 
Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej oraz Burmistrza Kałuszyna , która po 
degustacji oraz zapoznaniu się z Kartą Zgłoszeniową danej potrawy regionalnej 
przyzna I, II i III miejsce oraz ewentualne wyróżnienia. 

· Ocenie podlegać będą: oryginalność, smak, sposób podania potrawy, jej związki z 
regionem LGD ZM oraz czy uczestnik zastosował się do regulaminu. 

· Wszelkie koszty związane z udziałem w konkursie w całości pokrywa uczestnik 
konkursu. 

6. Nagrody: 
· I miejsce -  bon o wartości 350 zł. 
· II miejsce – bon o wartości 250 zł.  
· III miejsce - bon o wartości 150 zł. 

każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom oraz upominek, 
· ponadto wszystkie zwycięskie potrawy będą mogły być promowane podczas imprez 

organizowanych przez LGD ZM oraz w innych materiałach promocyjnych.  
7. Inne:  

· organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie konkursu, 
· dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 510-196-722 - Paulina Górna. 

 
Prezes Zarządu LGD ZM     Burmistrz Kałuszyna 
         Karol Chróścik            Marian Soszyński  
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