
KULINARNY POWRÓT DO KORZENI

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO PRZEGLĄDU POTRAW WIELKANOCNYCH

Przegląd  organizowany  jest  w  ramach  projektu  pn.  „Powrót  do  korzeni”  finansowany
z Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego. 

Przedmiot Przeglądu: 

Przedmiotem Przeglądu jest przygotowanie potrawy wielkanocnej według receptury własnej
lub na podstawie indywidualnego przepisu. 

Cel Przeglądu:

1. Promocja województwa opolskiego.
2. Kultywowanie,  propagowanie  i  pogłębianie  wiedzy  o  tradycjach  kuchni  związanych

ze Świętami Wielkanocnymi.

Organizatorzy Przeglądu:

Organizatorami przeglądu są: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego i Urząd Gminy
Skoroszyce. 

Zasady uczestnictwa:

1. Przegląd skierowany jest do wszystkich pasjonatów tradycyjnych potraw wielkanocnych.
2. Do udziału w Przeglądzie zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 15 uczestników według

kolejności zgłoszeń. 
3. Koszt dojazdu na miejsce Przeglądu,  produkty do wykonania potrawy i prezentacji potrawy,

pozostają w gestii uczestnika konkursu.
4. Uczestnicy  potwierdzają  swój  udział  w  przeglądzie  poprzez  złożenie  wypełnionego

formularza  zgłoszeniowego.  Formularz  złożyć  można  w  sekretariacie  Urzędu  Gminy
Skoroszyce, ul. Powstańców Śląskich 17, 48-320 Skoroszyce oraz przesłać  e-mailem na adres
kpierzga@skoroszyce.pl

5. Ostateczny termin  zgłoszenia upływa 21 marca 2018 r.
6. Zgłoszenie  udziału  w  przeglądzie  oznacza  wyrażenie  zgody  na  przetwarzanie  danych

osobowych  (imię,  nazwisko,  adres)  oraz  na  rozpowszechnienie  wizerunku  (dokumentacja
zdjęciowa, video).

7. W Przeglądzie Potraw Wielkanocnych mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie. 

Przeprowadzenie przeglądu:

1. Organizator zapewnia stanowiska do wyeksponowania potrawy.
2. Zabezpieczenie drobnego sprzętu kuchennego potrzebnego do prezentacji potrawy, leży

w zakresie uczestnika przeglądu.



Termin i  miejsce przeglądu:

1. Termin: 25 marca 2018 r., 
2. Osoby  zgłoszone  do  udziału  w  Przeglądzie  powinny  zgłosić  się  z  gotową  potrawą

wielkanocną w dniu  25 marca 2018 r., do godz. 14.30 w Świetlicy Wiejskiej w Sidzinie.
Każda potrawa zostanie postawiona w wyznaczonym miejscu przez Organizatora. 

Nagrody:

Nagrody zostaną przyznane wszystkim uczestnikom Przeglądu, w formie rzeczowej. 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie informacji dotyczące konkursu pod nr tel. 510 049 100, 77 4 318 974.
2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
3. Wszelkie kwestie nie określone w Regulaminie rozstrzyga Organizator.


