
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ STRACHÓWKI  

w Strachówce ogłasza kulinarny konkurs pod nazwą „Mazowieckie smaki” 

 

REGULAMIN 

 
I. ORGANIZATORZY 

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Przyjaciół Strachówki w Strachówce. Organizacja konkursu została  

dofinansowana przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego i gminę Strachówka.  

 

II. DATA I MIEJSCE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:  

Prezentacja i degustacja potraw odbędzie się w dniu 30 czerwca 2012r podczas pikniku „Sobótka' 2012”  

 

III. ADRESACI KONKURSU: 

Konkurs adresowany jest do mieszkańców Mazowsza. 

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

Produktem konkursu ma być dowolna potrawa związana z regionem Mazowsza – znana, przygotowywana zgodnie z 

tradycją rodzinną domowym sposobem (oprócz ciasta). Konkurs nie jest podzielony na kategorie. 

 

Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zapoznania się z regulaminem konkursu oraz zgłoszenie się do Organizatora 

w Strachówce ul. Nowa 3/2 osobiście, telefonicznie lub pocztą elektroniczną na adres sps.strachowka@gmail.com 

najpóźniej do dnia 29 czerwca 2012r. podając nazwę potrawy, jej rodzaj oraz imię i nazwisko osoby biorącej udział w 

konkursie.  

Uczestnicy konkursu są zobowiązani do dostarczenia wcześniej przygotowanych potraw na miejsce oficjalnego 

rozstrzygnięcia konkursu w ilości uwzględniającej degustację przez komisję konkursową.   

Organizator podczas trwania konkursu zapewnia dostęp do kuchni jedynie w celu podgrzania przygotowanych potraw.  

Uczestnicy przygotowują konkursowe potrawy na własny koszt i dołączają przepis.  

Po rozstrzygnięciu konkursu odbędzie się degustacja wszystkich potraw przez uczestników spotkania.  

 

V. OCENA PRAC: 

Oceny potraw dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Każda potrawa oceniona zostanie w 

kategoriach: 

- smak 

- związek z regionem 

- oryginalność 

- łatwość przyrządzania 

- estetyka, kolorystyka, sposób serwowania, wrażenia ogólne. 

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  

 

VI. NAGRODY 

Komisja Konkursowa przyzna następujące nagrody: I, II, III. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy 

uczestnictwa.  

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o zwycięzcach i 

uczestnikach konkursu. 

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zamieszczania informacji o potrawach konkursowych w swoich 

materiałach. 

3. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w regulaminie. 

4. Niniejszy regulamin jest jedynym określającym zasady konkursu. 

Regulamin konkursu udostępniony jest do wglądu w siedzibie organizatora, a także na stronie internetowej: 

www.strachowka.com.pl 

5. Wszystkie kwestie których nie obejmuje niniejszy regulamin ustala organizator. 

 

VIII. KONTAKT 

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem tel. 509 688 397 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: sps-

strachowka@gmail.com                    ZAPRASZAMY DO LICZNEGO UDZIAŁU I ŻYCZYMY DOBRYCH POMYSŁÓW 

Konkurs w ramach projektu„Jak to drzewiej na Mazowszu bywało- Sobótka, ligawki i kolędnicy” 

                                   współfinansowanego przez Powiat Wołomiński i Gminę Strachówka 

Patronat:                        
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