
 
 
 
 

 

Regulamin konkursu kulinarnego pn. „Najlepsza potrawa regionalna na bazie miodu”, 

realizowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 

 Oddział Terenowy w Rzeszowie  

i Gminę Lubaczów w ramach „Festiwalu Dziedzictwa Kresów”  

 

1. Organizatorzy konkursu: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy  

w Rzeszowie oraz Gmina Lubaczów  

2. Cel konkursu: 

 Promocja tradycyjnych potraw na bazie miodu, 

 Upowszechnianie starych, regionalnych przepisów kulinarnych, 

 Wymiana informacji pomiędzy uczestnikami konkursu oraz ich integracja, 

 Promocja miodów lubaczowskich i podkarpackich.  

3. Konkurs przeprowadzony będzie w kategorii „Najlepsza potrawa regionalna na bazie 

miodu”. Danie konkursowe powinno być przygotowane z wykorzystaniem jednego z niżej 

wymienionych miodów, wpisanych na listę Rejestru Chronionych Nazw Pochodzenia 

i Chronionych Oznaczeń Geograficznych lub na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi m.in.: 

1. Podkarpacki miód spadziowy, 

2. Lubaczowski miód wielokwiatowy leśny,  

3. Lubaczowski miód lipowy. 

Należy podać nazwę wykorzystanego miodu i źródło jego pochodzenia (właściciel pasieki). 

4. Zgłoszenia do konkursu można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Kultury 

w Lubaczowie, ul. Wyszyńskiego 25 oraz w Urzędzie Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600, 

pok. 14, e-mailem na adres: gok@lubaczow.com.pl  lub za pośrednictwem poczty na wyżej 

wymieniony adres. Termin zgłaszania podmiotów do konkursu kulinarnego upływa 

20.07.2018 r. (liczy się data wpływu). Formularz konkursowy dostępny jest również na 

stronie internetowej www.lubaczow.com.pl oraz www.festiwalkresow.pl  

5. Każda potrawa zostanie oceniona w następujących kategoriach: 

 - smak potrawy 1-10 punktów,  

       - związek z tradycją regionalną 1 -5 punktów, 

       - estetyka i sposób prezentacji 1 -5 punktów, 

       - pracochłonność i zakres użytych produktów 1 -10 punktów. 

Maksymalna ocena - 30 pkt. 

6. Oceny dokona Kapituła Konkursowa powołana na potrzeby Konkursu, w dniu 5 sierpnia 

2018 r.  

7. Najlepsze potrawy zostaną wyłonione na podstawie sumy uzyskanych punktów .  

8. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody za trzy pierwsze miejsca. Wszyscy 

uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.  

9. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do członków Kapituły Konkursowej, 

po konsultacji z Organizatorami. 

10. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie możliwość umieszczania informacji o potrawach 

konkursowych w swoich materiałach i kampaniach promocyjnych, jako element promujący 

Gminę Lubaczów i Województwo Podkarpackie.  

11. Organizator zapewnia namioty i stoliki do konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich. Pozostałe 

kategorie miejsce i rozmiar stoiska uzgadniają z organizatorem. W celu podłączenia się do 

źródeł prądu 230 V, należy posiadać własne przedłużacze 10-30 m. Dekorację i wyposażenie 

stoiska – obrusy, naczynia do prezentacji i degustacji – wszyscy uczestnicy zapewniają we 

własnym zakresie. 
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UWAGA 

 

Mając na względzie odpowiedzialność za warunki sanitarne podczas imprezy oraz wytyczne 

od Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej oraz Powiatowego Inspektoratu 

Weterynarii w Lubaczowie, przypominamy o konieczności przestrzegania przepisów 

obowiązujących przy podawaniu i udostępnianiu żywności, a szczególności: 

1. Wszystkie osoby obsługujące stoiska z żywnością powinny posiadać przy sobie 

obowiązujące dokumenty ( aktualne książeczki zdrowia oraz w przypadku przedsiębiorców 

– decyzja Inspektora sanitarnego,  zatwierdzająca działalność) oraz odzież ochronną 

(fartuch, rękawice). 

2. Zgodnie z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii (PLW), podmiotami uprawnionymi 

do wprowadzania na rynek produktów mięsnych są:  

• zakłady produkcji mięsnej zatwierdzone przez PLW na rynki Unii Europejskiej, 

• zarejestrowane przez PLW zakłady MLO (działalność marginalna, lokalna, ograniczona), 

• zarejestrowane przez PLW podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią (SB), 

• zarejestrowane przez PLW gospodarstwa prowadzące rolniczy handel detaliczny (RHD). 

Do wprowadzania wyrobów z dziczyzny upoważnione są zatwierdzone przez właściwego 

terytorialnie PLW zakłady przetwórcze dziczyzny oraz inne zakłady przemysłu mięsnego 

posiadające w swej działalności dopuszczenie wykorzystania w produkcji surowca 

z dziczyzny. 

3. Przy podawaniu potraw mięsnych czy wędlin należy posiadać przy sobie świadectwo 

pochodzenia mięsa lub wędlin – dowód zakupu. 

4. Z uwagi na wysokie temperatury, niewskazane jest przygotowywanie potraw 

wymagających przechowywania w urządzeniach chłodniczych (np. potrawy z majonezem, 

ciasta z masami).  

Ponadto informujemy, że sprzedaż okazjonalna, prowadzona podczas Festiwalu nie może 

obejmować podawania napojów alkoholowych uczestnikom imprezy, gdy jest to sprzeczne 

z ustawą  z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie spirytusu, wyrobie i  rozlewie wyrobów 

spirytusowych  oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych. 

 

Dodatkowe informacje :  

Każdy podmiot uczestniczący w konkursie może przygotować do degustacji ofertę potraw  

pozakonkursowych oraz udostępnić przepisy potraw, np. w formie ulotek. 

Organizator konkursu – za pośrednictwem upoważnionego podmiotu/osoby - może zbierać 

materiały do publikacji zawierającej przepisy kulinarne zgłoszone konkursu oraz do celów 

promocyjnych. 

 

Szczegółowych informacji udziela Jan Gancarz – GOK Lubaczów, tel. 16 6321461 lub poprzez  

e-mail: gok@lubaczow.com.pl . 


