
Szymbark, 18.09.2021 

 

 

Międzypokoleniowe spotkanie z tradycją Warmii i Mazur  

REGULAMIN KONKURSU  

Uczestnicy: Koła Gospodyń Wiejskich. 

1. W dniu 18.09.2021 w Miejscowości Szymbark k. Iławy odbywa się „Międzypokoleniowe 

spotkanie z tradycją Warmii i Mazur” w czasie wydarzenia organizowany jest również 

Konkurs kulinarny oparty na tradycji regionu, którego uczestnikami są – zespoły Kół 

Gospodyń Wiejskich z Regionu. 

2. Koła Gospodyń Wiejskich są zobowiązane złożyć pisemne zgłoszenie chęci uczestnictwa w 

Konkursie do organizatorów tj. Fundacja ZAMEK SZYMBARK. 

3. Jurorzy w składzie: 1) Krzysztof Malinowski – przewodniczący komisji 2) Kurt Scheller 3) 

Walentyna Jałocha 4) Michał Proć  

4. Uczestnicy konkursu zobowiązani są przygotować jedną potrawę Regionalną tj. Zupa lub 

danie główne lub deser, którego głównym składnikiem będzie DYNIA. 

- należy zgłosić danie  z nazwą w pisemnym zgłoszeniu do konkursu– które będzie podlegało 

ocenie w Konkursie. Należy na zgłoszeniu również podać dane składu danego Koła Gospodyń 

(imiona i nazwiska) oraz oznaczenie, kto jest przewodniczącym i kontakt telefoniczny do 

przewodniczącego danego koła)  

5. Koło Gospodyń zobowiązane jest do przygotowania pod własnym namiotem udekorowanego 

stołu, nakrytego dla 4 osób ( 4 osobowy skład Jurorów) oraz zaserwowania dania zgłoszonego 

w konkursie. Stół powinien być nakryty obrusem, pełnym zestawem porcelany oraz 

sztućcami do degustacji. W czasie serwowania dania dla Jurorów, przedstawiciel danego 

zespołu jest zobowiązany do krótkiej prezentacji danej potrawy oraz powinien odpowiedzieć 

na ewentualnie zadanie pytania przez skład Jurorów.  

Danie powinno opierać na produktach regionalnych, na miarę możliwości pozyskanych od 

regionalnych producentów lub z własnych produkcji, staramy się zastosować możliwie najwięcej 

składników naturalnych, ekologicznych oraz zdrowych.  

Wytyczne do oceny w konkursie: 

1) Smak potrawy – gdzie można uzyskać 60 punktów 

2) Aranżacja stołu – gdzie można uzyskać 20 punktów 

3) Wygląd talerza – gdzie można uzyskać 10 punktów  

4) Pomysłowość i sposób prezentacji -  gdzie można uzyskać 10 punktów  

Łącznie można uzyskać 100 punktów! 

 

6. Wśród uczestników Konkursu zostanie wyłoniony jeden zwycięzca – I miejsce, które otrzyma 

nagrody jako zwycięzca! Pozostali uczestnicy otrzymają nagrody za uczestnictwo 

7. W dniu konkursu stanowiska powinny być przygotowanie pod namiotami na godzinę 11:30 – 

Jurorzy zaczną degustację na stanowiskach od godziny 12. Po zakończeniu Jurorzy udadzą się 

na podsumowanie i naradę celem wyłonienia zwycięzcy. 



8. Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród odbędzie się na scenie głównej wydarzenia ( po 

zakończeniu Live Cooking)  

9. Uczestnicy zobowiązani są utrzymania czystości stanowisk oraz serwowania potraw w 

fartuchach, rękawiczkach jednorazowych oraz w maseczkach. Przy każdym namiocie powinna 

znajdować się stacja z dezynfekcją  (zasady obowiązkowe z uwagi na Pandemię 

Koronawirusa)  

10. We wszelkich dodatkowych pytaniach pomocą służy przewodniczące składu Jurorów p. 

Krzysztof Malinowski dostępny pod numerem telefonu 517 192 269 ( wskazane jest 

skontaktowanie się telefoniczne każdego Przewodniczącego zgłoszonego Koła Gospodyń 

biorącego udział w Konkursie) 

 

 

 

 

Organizatorzy konkursu  

 


