
 

 

Regulamin konkursu kulinarnego  

„Smaczny Karp”  

  

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorami konkursu kulinarnego „Smaczny Karp” zwanego dalej konkursem, są Rybacka 

Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą” z siedzibą w Parzęczewie przy ul. Ozorkowskiej 3 i Związek 

Producentów Ryb – Organizacja Producentów z siedzibą w Poznaniu przy ul. Krakowskiej 5/2 . 

2. Partnerem projektu są: Gmina Pęczniew oraz Polski Związek Wędkarski – Okręg w Sieradzu. 

3. Konkurs organizowany jest na obszarze działania Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą”. 

4. Zasady konkursu określa niniejszy regulamin. 

5. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

II. Zespoły 

1. Do konkursu mogą zgłaszać się organizacje, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich oraz restau-

racje działające na terenie RLGD „Z Ikrą”. 

2. Zespół powinien składać się maksymalnie z 3 osób. 

3. Wiek członków drużyn jest nieograniczony. Osoby niepełnoletnie potrzebują pisemnej zgodny ro-

dziców lub opiekunów na udział w konkursie. 

4. Uczestnictwo w konkursie należy zgłosić organizatorowi najpóźniej na 7 dni przed organizowanym 

konkursem, tj. 21 sierpnia br. Kartę zgłoszeniową należy złożyć osobiście w siedzibie Rybackiej 

Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą” ul. Ozorkowska 3, 95-045 Parzęczew, przesłać pocztą na adres 

Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą” lub przesłać podpisany skan na adres mailowy:  

biuro@zikra.org.pl. Decyduje data wpływu do siedziby Rybackiej Lokalnej Grupy Działania  

„Z Ikrą”. 

5. Każdy zespół powinien mieć przewodniczącego wyznaczonego do kontaktów z organizatorem oraz 

do reprezentowania zespołu. 

6. Każdy zespół może zgłosić 2 dania. 

III. Potrawy 

1. Konkurs polega na przygotowaniu potraw z ryby - karpia z wykorzystaniem wybranych przez siebie 

dodatkowych produktów. 

2. Potrawy przygotowywane będą wcześniej i przywiezione gotowe do degustacji. 

3. Na przygotowanym stoisku konkursowym będzie można podgrzać potrawę. 
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4. Organizator zapewnia 5 karpi dla każdego zgłoszonego zespołu. Karpie zostaną dowiezione na 

wskazany w zgłoszeniu adres w dniu 26 sierpnia br. Pozostałych produktów do przygotowania po-

trawy organizator nie zapewnia. 

5. Przygotowane potrawy będą przeznaczone na degustację dla uczestników imprezy. 

6. Organizator zapewnia naczynia jednorazowe. 

7. Zgłoszone potrawy podlegają ocenie Jury. 

IV. Ocena 

1. Ocena potraw będzie dokonywana w 2 kategoriach: „Restauracje” i „Organizacje”.  

2. Do oceny potraw zgłoszonych do konkursu zostanie powołane Jury. 

3. W skład Jury wchodzić będzie 5 osób, po jednym przedstawicielu: Gminy Pęczniew, Zarządu 

RLGD „Z Ikrą”, Związku Producentów Ryb, Polskiego Związku Wędkarskiego oraz kucharz pro-

wadzący pokaz kulinarny podczas Święta Karpia. 

4. Przygotowane potrawy zostaną zaprezentowane Jury w dniu 27 sierpnia br. o godz. 11.00. 

5. Ocenie będą podlegały następujące kryteria: 

a. smak, 

b. związek z regionem RLGD „Z Ikrą”, 

c. sposób podania. 

6. Za każde kryterium Jury przyzna maksymalnie 5 punktów. Maksymalna liczba punktów, którą mo-

że zdobyć zespół to 15 punktów. 

 

V. Nagrody 

1. Wszystkie zespoły biorące udział w konkursie otrzymają nagrody rzeczowe. 

 

VI. Postanowienia końcowe 

1. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu. 

2. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla Uczestników konkursu. 

3. Uczestnicy zgadzają się na wykorzystanie swojego wizerunku oraz danych osobowych w celach 

promocyjnych. 

 


