
 

 

Regulamin Konkursu Kulinarnego 

„Ziemia Hrubieszowska od kuchni – Bożonarodzeniowe smaki” 

 

Organizatorem Konkursu  

„Ziemia Hrubieszowska od kuchni – Bożonarodzeniowe smaki”  

jest  

Starosta Hrubieszowski Aneta Karpiuk 

 

I. Postanowienia Ogólne 

 

1. Zasady konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie  

z dniem ogłoszenia konkursu i obowiązuje do czasu 

jego rozstrzygnięcia. 

2. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 12 grudnia 2021 r.  

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie, podczas 

Uroczystego Spotkania Wigilijnego.  

 

II.   Przedmiot i cel konkursu 

 

Celem Konkursu jest: 

1. Wyłonienie wśród zgłoszonych do konkursu najsmaczniejszych potraw 

oraz najpiękniejszych wigilijnych stołów. 

2. Zaprezentowanie szerokiemu gronu odbiorców bogactwa  

i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych związanych ze Świętami 

Bożego Narodzenia. 

3. Kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o tradycjach kuchni 

związanych ze świętami Bożego Narodzenia 

4. Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej. 

 

 



 

 

5. Produkty będą oceniane w 3 kategoriach: 

 Tradycyjna Potrawa Wigilijna 

 Wypiek Bożonarodzeniowy 

 Wygląd Stołu Wigilijnego 

 

III. Uczestnicy Konkursu 

 

Konkurs przeznaczony jest dla Kół Gospodyń Wiejskich, Klubów Seniora  

oraz Stowarzyszeń z terenu Powiatu Hrubieszowskiego 

IV. Zasady Organizacyjne 

 

Warunkiem udziału w konkursie są: 

1. Dostarczenie do Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie lub przesłanie 

za pośrednictwem e-mail promocja@powiathrubieszow.pl wypełnionego 

formularza zgłoszeniowego wraz z krótkim opisem dania 

konkursowego do dnia  25.11.2021 r. (wzór formularza zgłoszeniowego 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu)  

2. Wszystkich uczestników konkursu o terminie oceny potraw 

powiadomimy telefonicznie oraz drogą mailową. 

3. Potrawy zgłoszone do konkursu oceni komisja konkursowa powołana 

przez organizatora w miejscach wskazanych przez uczestników 

konkursu. 

4. Uczestnictwo w konkursie oznacza udzielenie zgody na publikację 

wizerunku i personaliów laureatów. 
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V. Zasady Przeprowadzenia Konkursu 

 

 

1. Przy ocenie produktów Komisja Konkursowa kierować się będzie 

następującymi kryteriami: 

• spełnieniem wymogów określonych tematyką konkursu 

• ogólnymi cechami potrawy takimi jak smak, zapach, konsystencja, 

wygląd 

• szczególnymi elementami dekoracyjnymi i estetyką potrawy wigilijnej 

• szczególnymi elementami dekoracyjnymi i estetyką stołu wigilijnego 

• oryginalnością i pomysłowością 

• pracochłonnością  

• sposobem serwowania 

• nakryciem stołu wigilijnego 

 

2. Ocena zostanie dokonana według kryteriów podanych na karcie oceny 

stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

 

 

VI. Nagrody 

 

1. Za zajęcie I, II i III miejsca oraz dla pozostałych uczestników przewidziane 

są nagrody. 

 

VII.  Postanowienia Końcowe 

 

1. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie. 

3. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie 

danych osobowych, publikację zdjęć zwycięskich potraw. 

4. Informacje o nagrodzonych i ich potrawach zostaną podane  

do publicznej wiadomości przez organizatorów imprezy. 

 



 

 

5. Wszelkich informacji udzielają pracownicy Starostwa Powiatowego  

w Hrubieszowie – Wydziału Organizacji, Kultury, Sportu i Promocji  

pod numerem   telefonu 84 696 50 68 wew.19. 

 

 

 

 

 

 

Załączniki 

1. Formularz zgłoszenia 

2. Karty ocen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zał. 1 

Formularz zgłoszeniowy do Konkursu „Potrawa Wigilijna” 

 

1. Nazwa uczestnika 

………………………………………………………………………………………………….. 

..………………………………………………………………………………………………… 

……………………............................................................................................ 

 

2. Dane kontaktowe 

………………………………………………………………………………………………….. 

..………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………............................................................................. 

 

3. Nazwa i krótki opis Tradycyjnej Potrawy Wigilijnej 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

……………………............................................................................................. 

...................................................................................................................... 

 

4. Nazwa i krótki opis Wypieku Bożonarodzeniowego 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

……………………............................................................................................. 

...................................................................................................................... 

 

……………………………….. 

podpis 

 

Wypełniony formularz należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego  

w Hrubieszowie, pok. 19 lub przesłać za pośrednictwem e-mail promocja@powiathrubieszow.pl. 
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                 ………………………………………………………………………………… 
 

Zał. 2 

Karta oceny Tradycyjnej Potrawy Wigilijnej 

 

Nazwa Tradycyjnej Potrawy Wigilijnej: 

Lp. Kryterium oceny 

Ilość punktów 

możliwych do 

uzyskania 

Ilość punktów 

przyznanych 

1 

Spełnienie wymogów 

określonych tematyką 

konkursu 

0-5  

2 

Ogólne cechy potrawy takie 

jak smak, zapach, 

konsystencja, wygląd 

0-5  

3 
Szczególne elementy 

dekoracyjne i estetyka 
0-5  

4 Oryginalność i pomysłowość 0-5  

5 Pracochłonność dania 0-5  

Karta oceny Wypieku Bożonarodzeniowego 

 

Nazwa Wypieku Bożonarodzeniowego: 

Lp. Kryterium oceny 

Ilość punktów 

możliwych do 

uzyskania 

Ilość punktów 

przyznanych 

1 Spełnienie wymogów 

określonych tematyką 

konkursu 

0-5 

 

2 Ogólne cechy potrawy takie 

jak smak, zapach, 

konsystencja, wygląd 

0-5 

 

3 Szczególne elementy 

dekoracyjne i estetyka 
0-5 

 

4 Oryginalność i pomysłowość 0-5  

5 Pracochłonność dania 0-5  



 

                 ………………………………………………………………………………… 
 
 

Karta oceny wyglądu stołu wigilijnego 

 

 

Stół wigilijny 

Lp. 

 

Kryterium oceny 

Ilość punktów 

możliwych do 

uzyskania 

Ilość punktów 

przyznanych 

1 
Ogólny wygląd stołu 

wigilijnego  
0-5 

 

2 Nakrycie stołu wigilijnego 0-5 
 

3 
Szczególne elementy 

dekoracyjne i estetyka 
0-5 

 

4 Oryginalność i pomysłowość 0-5  

5 Sposób serwowania 0-5  

 


