
REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO pn.:
„Perłowa Potrawa” 

 
Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu kulinarnego podczas „Leśniańskich Pereł” jest Ośrodek Kultury i Sportu w 
Leśnej z siedzibą przy ul. Elizy Orzeszkowej 5a, 59-820 Leśna. 

2. Konkurs kulinarny jest imprezą towarzyszącą, która odbędzie się w dniu 17.09.2022 roku (sobota) 
Rynku w Leśnej 

 
Przedmiot i cele konkursu 
Przedmiotem konkursu jest przygotowana i przekazana do oceny komisji konkursowej w dniu 17.09.2022
roku dowolna potrawa (np.: ciasto, zupa, dżem, konfitura, deser, przystawka, pasta do kanapek, sos, placki,
sałatka, itp.). Zgłoszenie uczestnictwa należy przekazać na formularzu do dnia 14.09.2022 roku. 
Celem Konkursu jest: 

• popularyzacja potraw, wypieków i przetworów 
• integracja mieszkańców poprzez wspólne spotkanie kulinarne. 

 
Uczestnicy 
Uczestnikami  konkursu  mogą  być  pełnoletnie  osoby  fizyczne,  grupy,  organizacje  pozarządowe,  koła
gospodyń itp.  
 
Warunki udziału 

1. Zaakceptowanie warunków Regulaminu Konkursu. 
2. Warunkiem  uczestnictwa  w  konkursie  kulinarnym  jest  dostarczenie  wypełnionej  Karty

zgłoszeniowej stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu w jednym ze wskazanych niżej
sposobów:  

• złożenie karty osobiście do Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej,  
• poprzez  przesłanie  podpisanego  skanu  karty  pocztą  elektroniczną  na  adres:

okis@lesna.pl. 
3. Kartę zgłoszeniową należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 14 września 2022 roku.  
4. Każdy uczestnik może przekazać do oceny komisji max. 3 potrawy. 
5. Organizator nie zwraca kosztów związanych z przygotowaniem dań konkursowych. 
6. Każdy uczestnik zabezpiecza we własnym zakresie sprzęt kuchenny potrzebny do podania potrawy

czy zaprezentowania potrawy, a jeśli potrzebuje wsparcia Organizatora w tym zakresie, to zgłasza
swoje potrzeby w Karcie zgłoszeniowej. 

7. Organizator zapewnia dla uczestnika konkursu naczynia jednorazowe niezbędne do degustacji przez
publiczność. 

8. Każdy uczestnik  zaprezentuje  swoją  potrawę/potrawy,  wraz  z  wykazem użytych składników,  na
przygotowanym stanowisku wystawienniczym w formie małych porcji, tak by publiczność tj.: 
uczestnicy imprezy Leśniańskie Perły mogli degustować przygotowane na konkurs potrawy. 

 
Przebieg konkursu 

1. Oceny potraw dokona pięcioosobowa komisja, której decyzja jest ostateczna i wiążąca.  
2. Przyjęcia  potraw konkursowych  w dniu  konkursu  tj.  17.09.2022  roku  do  godz.  16:00  dokonuje

pracownik Ośrodka. 
3. Organizator  przewiduje  nagrody  dla  trzech  najsmaczniejszych  potraw  -  najciekawszych  i

oryginalnych pod względem wyglądu i smaku. 
4. Uczestnicy  konkursu,  którzy  nie  otrzymali  nagrody  głównej,  otrzymają  upominki  za  udział  w

konkursie. 
 



Ogłoszenie wyników 
1. Impreza Leśniańskie Perły będzie trwała w godz. 16: 00 – 20:00 w dniu 17.09.2022 roku (sobota) w

Rynku w Leśnej. 
2. Wyniki  konkursu  kulinarnego zostaną ogłoszone przez  komisję  o  godz.  18:30,  po  czym zostaną

wręczone nagrody za najlepsze trzy potrawy i za uczestnictwo w konkursie. 
 
Postanowienia końcowe 

1. Udział  w konkursie  i  przekazanie  potrawy jest  jednoznaczne z  zaakceptowaniem Regulaminu,  z
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niniejszego konkursu i jego
promocji na portalu społecznościowym Facebook i na stronie Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej. 

2. Uczestnik konkursu ma prawo do wglądu do danych osobowych oraz ich weryfikacji. 
3. Sytuacje nie ujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

 
 
Załącznik nr 1: 
 

1) Karta zgłoszenia na konkurs kulinarny „Potrawa Perłowa”
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