
REGULAMIN 
 

I Otwarty konkurs kulinarny – Złota Ość na potrawy i przetwory z ryb słodkowodnych 
 

1. 
I Otwarty konkurs kulinarny  Złota Ość organizowany w ramach RYBOBRANIA w Krośnie Odrzańskim - zwany dalej 
Konkursem, jest imprezą promocyjną mającą na celu promocję potraw i przetworów  z ryb słodkowodnych  
w województwie lubuskim oraz zachęcenie mieszkańców gminy i gości do wspólnej zabawy. Konkurs odbywa się  
w ramach imprezy RYBOBRANIE w Krośnie Odrzańskim w dniu 21.06.2014 r. 
 

2. 
Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta w  Krośnie Odrzańskim, przy współpracy Centrum Artystyczno - 
Kulturalnego ZAMEK. 
 

3. 
W konkursie mogą uczestniczyć osoby prywatne, stowarzyszenia i inne grupy formalne i nieformalne, restauracje, 
zajazdy, firmy cateringowe, gospodarstwa agroturystyczne oraz Koła Gospodyń Wiejskich. 
 

4. 
Podmioty chcące wziąć udział w konkursie w terminie od 10 do 18 czerwca 2014 r. powinny dostarczyć wypełnioną 
kartę zgłoszenia do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno 
Odrzańskie osobiście, mailem na adres zlotaosc@krosnoodrzanskie.pl, lub faxem na nr 68 383 51 22. Karta 
zgłoszenia wypełniana jest osobno dla każdego potrawy lub produktu/przetworu zgłaszanego do konkursu. Każdy  
z podmiotów zgłaszających może zgłosić do konkursu dowolną ilość potraw i przetworów. Urząd Miasta 
poinformuje zgłoszone podmioty o zakwalifikowaniu do konkursu telefonicznie, w dniu 20 czerwca 2014 r. 
 

5. 
Konkurs odbędzie się w porcie rzecznym w Krośnie Odrzańskim, w sobotę, 21 czerwca 2014 r., w godzinach 10.00 – 
11.00. Zakwalifikowani uczestnicy proszeni są o przybycie na miejsce z prezentowanymi, przygotowanymi 
wcześniej przetworami i produktami w godzinach 9.15 – 9.45.  
 

6. 
FORMUŁA OCENY:  
 

 Wszelkie naczynia potrzebne do prezentacji i degustacji potraw uczestnicy zapewniają we własnym 
zakresie. 

 Potrawy i przetwory oceniane będą przez jury pod przewodnictwem Roberta Makłowicza powołane przez 
Organizatora. W ramach oceny jury nie tylko skosztuje potraw i produktów, ale też rozmawiać będzie z ich 
autorami o technice przygotowania, pochodzeniu receptury i tym podobnych. 

 Ocenie podlegać będzie zarówno smak potraw jak ich tematyczny związek z konkursem – użycie ryb 
słodkowodnych. 

 
7. 

Przyznane zostaną nagrody pierwsza, druga i trzecia. Organizatorzy mogą również przyznać dodatkowe 
wyróżnienia. Wręczenie nagród nastąpi na scenie imprezy RYBOBRANIE w porcie rzecznym w Krośnie Odrzańskim. 
O godzinie 12.15, podczas rozpoczęcia Imprezy.  
 

8. 
We wszystkich kwestiach nie objętych regulaminem rozstrzyga koordynator konkursu p. Paulina Downar, tel. 68 
3591637, mail: p.downar@cak-zamek.pl  
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KARTA ZGŁOSZENIA 
 

I Otwarty konkurs kulinarny o Złotą Ość organizowany w ramach RYBOBRANIA w Krośnie Odrzańskim  
 

Na jednym formularzu zgłasza się tylko jeden produkt! 
 

I. Podmiot zgłaszający (imię i nazwisko, nazwa organizacji, firmy, adres) 
 

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

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

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

 
II. DANE KONTAKTOWE (w tym nr tel. kom. i email): 

 

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

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

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

 
III. Nazwa i opis prezentowanej potrawy, produktu 

 

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

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

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

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

 
IV. Składniki i sposób przyrządzenia:  

 
Prosimy o wypisanie wszystkich składników z proporcjami, jakie zostały użyte do wytworzenia produktu 
zgłaszanego do konkursu oraz krótko opisać sposób przyrządzenia.  

 

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

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

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

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

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

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

 
V. Dane osoby zgłaszającej wyrób do konkursu:  

 

Imię i nazwisko: ……..……………………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………………… 

 

VI. OŚWIDACZENIA 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu.  
Potwierdzam, iż prezentowany przeze mnie produkt zgłoszony do konkursu kulinarnego został przygotowany 
w sposób higieniczny i z surowców, które nie zagrażają życiu i zdrowiu człowieka, jest przyjazny dla środowiska.  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb 
przeprowadzenia konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych  
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 
 

 
______________________                                                        ___________________________ 

                   (miejscowość i data)       (podpis) 

 


