
„CARPIE IEM” 

 II KONKURS KULINARNY 

w ramach „Żmigrodzkiego Festiwalu Karpia i Lasu”                       

w Rudzie Żmigrodzkiej 

17 września 2017r. 

Konkurs dla wszystkich, których pasją jest gotowanie. 

Karpia jemy za rzadko, zazwyczaj raz do roku. To wielka szkoda,  bo dzięki wartościom 

odżywczym, karp korzystnie wpływa na zdrowie. Jedzony regularnie poprawia pracę serca                     

i pamięć, a nawet wpływa za zwiększenie odporności organizmu, zmniejsza ryzyko udaru 

mózgu i zawału serca  

Z tego też względu powinniśmy jak najczęściej chwytać karpia i delektować się jego 

smakiem… 

Toteż zapraszamy Państwa do II edycji konkursu „ CARPIE IEM”, którego tytuł jest 

parafrazą znanej myśli filozoficznej „Chwytaj chwilę (łap życie)”.  

 

Konkurs ma na celu promocję potraw z karpia i zachęcenie do jego spożywania nie 

tylko od święta. 

 

Karpia możemy spożywać na wiele sposobów. O tym, który z nich jest najlepszy ma 

rozstrzygnąć nasz konkurs. 

 

Każdy uczestnik otrzyma 100 zł na start! 

 

Można wygrać nawet 600 zł! Zgłoś się do 14 września 2017 r.! 

 

Regulamin i formularz zgłoszenia w załączeniu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Regulamin konkursu pt. „CARPIE IEM” 

 

§1 

1.Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs kulinarny pt. „CARPIE IEM” 

zwany dalej „Konkursem”.  

2.Organizatorem Konkursu jest Gmina Żmigród, Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie, Nadleśnictwo 

Żmigród 

3. Honorowym Patronem Konkursu jest Burmistrz Gminy Żmigród 

§ 2. 

Konkurs odbędzie się w dniu 17 września 2017r. , podczas obchodów „Żmigrodzkiego Festiwalu 

Karpia i Lasu” w Rudzie Żmigrodzkiej 

§ 3. 

Celem Konkursu jest: 

1) promocja  potraw z karpia (innych gatunków ryb pochodzących ze stawów)  

2) wyłonienie wśród zgłoszonych do konkursu najsmaczniejszych potraw 

3) identyfikacja i zgromadzenie wiedzy o sposobach przygotowania karpia 

4) integracja społeczeństwa lokalnego 

§ 4. 

1.Potrawa  zgłoszona do Konkursu powinna nawiązywać do charakterystyki Doliny Baryczy. 

2.Potrawa musi zawierać w sobie ryby pochodzące ze stawów. 

3. Potrawa powinna mieć swoją nazwę. 

§ 5. 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być: 

1) pełnoletnie osoby fizyczne; 

2) grupy amatorskie składające się z 2-4 osób 

3) koła gospodyń wiejskich lub  stowarzyszenia reprezentowane przez 2- 4 osoby 

2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie komisji konkursowej, pracownicy i 

współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. 

 

§ 6 

1.Warunkiem udziału w Konkursie jest : 

1)zgłoszenie do dnia 14 września 2017 roku, do godziny 15.30 poprzez dostarczenie wypełnionego 

formularza zgłoszeniowego do Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 

Żmigród, pok. nr 1 lub przesłanie zgłoszenia na adres: pozytek@zmigrod.com.pl  
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2) dostarczenie do Komisji finalnego produktu potrawy w dniu 17 września 2017 roku w godzinach 

13.00-13.30 na teren Festiwalu (w Rudzie Żmigrodzkiej przy świetlicy wiejskiej). Potrawa powinna być 

w ilości i w porcjach umożliwiających degustację dla członków komisji oraz zebranych osób chcących 

spróbować potrawy.  

2.Wzór formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w ust.1 pkt 1) stanowi załącznik do niniejszego 

Regulaminu i jest dostępny w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz na stronie www.zmigrod.com.pl 

§ 7 

1.Organizator dla wszystkich uczestników konkursu zapewnia: 

1)  teren przeznaczony na stanowisko konkursowe, wyposażony w miejsce do prezentacji produktu 

oraz 2-3 krzesła. 

2) 100 zł zwrotu kosztu poczynionego na zakup towaru niezbędnego do przygotowania potrawy 

3) dostęp do bieżącej wody 

2.Organizator nie zapewnia urządzeń do podgrzewania lub gotowania oraz nie zapewnia namiotów. 

3.Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do : 

1) poniesienia kosztów dojazdu i zakupu produktów potrzebnych do wykonania dania konkursowego 

2) przygotowania potrawy przy zachowaniu wszelkich standardów sanitarno-epidemiologicznych 

3) zapewnienia sprzętu kuchennego oraz zastawy do serwowania dań 

4) zaopatrzenia stoiska w naczyniach jednorazowe ( tacki, talerzyki) oraz przygotowanie dań w 

porcjach umożliwiających degustację 

§ 8 

1.Produkt zgłoszony do konkursu powinien być dostarczony na miejsce Festiwalu, zgłoszony do 

Organizatora,  gdzie zostanie mu nadany numer z oznaczeniem nazwy potrawy oraz nazwy 

uczestników Konkursu.  

2.Produkty oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 

3.Wszystkie stanowiska zostaną zaprezentowane publiczności (uczestnikom Festiwalu) w celu 

zaprezentowania pełnego kunsztu kucharzy i wyboru nagrody publiczności.  

§ 9 

1.Przy ocenie produktów Komisja Konkursowa Kierować się będzie następującymi  

kryteriami: 

1)Spełnieniem wymogów określonych regulaminem i tematyką konkursu 

2)Ogólnymi cechami potrawy takimi jak smak, zapach, konsystencja, wygląd 

3)Szczególnymi elementami dekoracyjnymi i estetyką 

4)Oryginalnością i pomysłowością 

5) Znajomością produktów  wykorzystanych do przygotowania potrawy 
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6) Prezentacją ekipy wykonawców 

 

§ 10 

1. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, publikację 

zwycięskich przepisów i zdjęć potraw. Informacje o nagrodzonych i ich produktach zostaną podane 

do publicznej wiadomości przez Organizatora konkursu oraz opublikowane na stronach 

internetowych Organizatora. 

2.Wszelkich informacji udzielają : Wioletta Owczarek- pracownik Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie, 

tel. 71 3853057, wew. 28 lub mail: pozytek@zmigrod.com.pl 

 

§ 11 

1.W konkursie przewiduje się nagrody pieniężne: 

1) I miejsce: 600 zł 

2) II miejsce 400 zł 

3) III miejsce 200 zł 

2. Rzeczowa nagroda publiczności o  wartości  ok. 100 zł 

§ 12 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego regulaminu w ważnych 

nieprzewidzianych sytuacjach. 
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Załącznik do Regulaminu Konkursu Kulinarnego pt. „CARPIE IEM” 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA 

uczestnictwa w Konkursie Kulinarnym  

pt. „CARPIE IEM” 

1. Informacja o uczestniku: 

1) Imię i nazwisko:  

_______________________________________________________________________ 

(w przypadku zgłoszenia się grupy: należy wskazać nazwę grupy i imiona i nazwiska ich członków): 

___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2) Adres zamieszkania (siedziby): __________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3) Telefon kontaktowy: ____________________________________________________________ 

2. Informacja o potrawie: 

1) Nazwa potrawy ( może być autorska) 

_____________________________________________________  

2) Krótki opis potrawy : _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

3. Oświadczam, że zapoznałam (-em) się z postanowieniami Regulaminu Konkursu Kulinarnego pt. 

„CARPIE IEM” i zobowiązuję się do jego przestrzegania oraz, że ponoszę wyłączną odpowiedzialność w 

związku z prezentowaną przeze mnie potrawą, w tym sporządzenia potrawy ze świeżych i 

pełnowartościowych składników. 

 

_____________________________________ ______________________________________  

(miejscowość, data)       (podpis/ podpisy) 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Formularzu dla celów realizacji 
Konkursu „CARPIE IEM” przez Administratora danych osobowych, którym jest Gmina Żmigród z 
siedzibą w Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie, pl. Wojska Polskiego2-3, 55-140 Żmigród, zostałem 
poinformowany o tym, iż przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do 
wnoszenia do nich poprawek, jeżeli są one niepoprawne lub niepełne – zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t.-Dz. U. z 2016 r. r. poz. 2135 z późn.zm.). 

_____________________________________ ______________________________________  

(miejscowość, data)       (podpis/ podpisy) 



 

 

 

 

 

 

 
 


