IX Konkurs na Najlepszą Potrawę Domową
Informacje wstępne :
Organizatorami konkursu są :
- Gmina Byczyna
- Ośrodek Kultury w Byczynie
- Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach
Celem Konkursu jest prezentacja umiejętności przygotowania potraw domowych przez
zespoły - kucharzy amatorów oraz prezentacja historii potrawy oraz regionu, z którego
potrawa się wywodzi.
Konkurs odbędzie się w dniu 27 lipca 2014 r. (niedziela) na skwerze przy Karczmie
„Spichlerz” w Byczynie, ul. Wałowa
Początek konkursu o godz. 1600

Warunki uczestnictwa :
Konkurs jest otwarty. W konkursie mogą wziąć udział ekipy kucharzy-amatorów
maksymalnie 5-osobowe.
W konkursie może wziąć udział maksymalnie 8 ekip (zespołów). Decyduje kolejność
zgłoszeń.

Zasady organizacyjne :
Organizatorzy zapewniają stanowisko dla ekipy. Stanowisko, w namiocie, wyposażone
będzie w stół, 5 krzeseł, kuchenkę dwupalnikową elektryczną lub gazową oraz przyłącz
elektryczny.
Każda ekipa, która zgłosi swój udział w konkursie otrzyma talon w wysokości 150 zł na
zakup produktów potrzebnych do wykonania dań konkursowych.
Sprzęt kuchenny (drobny sprzęt AGD, naczynia) zastawę stołową potrzebną do
przygotowania i serwowania dań konkursowych oraz elementy wystroju stołu każda ekipa
zabezpiecza we własnym zakresie. Koszty zakupu dodatkowych produktów potrzebnych do
wykonania dań konkursowych (innych niż zakupionych za talon) oraz przypraw ponosi
zespół.

Zasady przeprowadzania konkursu :
Każda z ekip musi wykonać dwa dania konkursowe z proponowanych kategorii :
- kategoria I - zupa
- kategoria II - danie główne.
- kategoria III – deser
Każda z ekip przygotowuje , co najmniej 5 porcji każdego z dwóch dań konkursowych
Czas przygotowania dań od momentu wejścia na stanowisko do momentu zakończenia pracy
nie może przekroczyć 3 godzin.

Jury, w składzie : Burmistrz Byczyny, Starosta Kluczborski, Dyrektor Ośrodka Kultury
w Byczynie oraz zawodowy kucharz oceniać będzie, przede wszystkim smak i sposób
podania dań konkursowych oraz prezentację przez zespół historii potrawy oraz regionu,
z którego potrawa pochodzi.
Zainteresowani udziałem w konkursie zgłaszają się osobiście do Ośrodka Kultury
w Byczynie, ul. Borkowska 1, w terminie do dnia 23 lipca (środa) 2014 r. w godzinach pracy
Ośrodka Kultury. Zgłoszenia telefoniczne nie będą przyjmowane.
Każdy zespół otrzyma od organizatora potwierdzenie udziału w konkursie, bez którego nie
może uczestniczyć w konkursie.
Nagrody :
Wszystkie zespoły biorące udział w konkursie otrzymają nagrody oraz dyplomy.
Nagrody otrzymają również zwycięscy konkursów dla publiczności.
W trakcie konkursu swoje produkty wystawią zainteresowane podmioty gospodarcze z branży
spożywczej z terenu powiatu kluczborskiego. Wielkość stoiska max. 3 m/2 m
Kontakt w sprawie stoisk : Ośrodek Kultury w Byczynie tel. 77 4134165

