
 

XXIV edycja konkursu 

„STARYCH POTRAW SMAK I UROK”  
Wojewódzkie  Spotkanie Kapel Ludowych 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
Błażowa, 09 czerwca 2019r. 

 



 

Regulamin Konkursu  

NAJLEPSZY PRODUKT PODKARPACKI -  „Potrawa roku” 
 

 

Organizator: 

Gminny Ośrodek Kultury w Błażowej  

Termin i miejsce: 

09 czerwca 2019 r.  godz. 1430, stadion sportowy w Błażowej  

Cel konkursu:. 

1) Celem konkursu jest wyłonienie i zachowanie regionalnych specjałów zanim odejdą 

w zapomnienie. 

2) Zachowanie tradycyjnych umiejętności w dziedzinie sztuki  kulinarnej.  

i niepowtarzalnych smaków produktów żywnościowych. 

3) Kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o tradycjach kuchni regionalnej 

Podkarpacia.  

4) Wspieranie lokalnej tożsamości kulturowej w oparciu o przekaz pokoleniowy. 

5) Zbieranie informacji o produktach lokalnych charakterystycznych dla danego regionu 

6) Podniesienie atrakcyjności turystycznej  oraz promocja naszej  gminy. 

 

Warunki uczestnictwa:  

1. W konkursie mogą wziąć udział osoby prywatne, gospodynie wiejskie, KGW, grupy 

nieformalne, właściciele gospodarstw agroturystycznych, organizacje pozarządowe 

działające na terenach wiejskich i miejskich, którzy  zgłoszą charakterystyczne dla 

danej okolicy potrawy. 

2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu po jednej potrawie w każdej z kategorii: 

- dania jarskie 

- dania mięsne 

- wypieki i chleby 

- miody, produkty z miodu i na bazie miodu   

- sery i inne produkty mleczne. 

Ponadto uczestnicy mogą prezentować poza konkursem dowolną ilość innych potraw 

     regionalnych. 

3. Przygotowane potrawy będą prezentowane na stoiskach, które przygotuje 

organizator, a uczestnicy konkursu otrzymają naczynia jednorazowe do serwowania 

potraw konkursowych (organizator nie zapewnia naczyń jednorazowych na potrawy 

prezentowane poza konkursem). 

4. Uczestnicy zobowiązani są do przygotowania we własnym zakresie i umieszczenia 

na stoisku opisów oraz wykazów serwowanych potraw. 



5. Zgłoszenia do udziału w konkursie  na  załączonej karcie należy przesłać na adres: 

Gminny Ośrodek Kultury w Błażowej 

 ul. Armii Krajowej 17A 

36-030 Błażowa   

lub przesłać na email: gokblaz@intertele.pl 

Termin zgłoszeń upływa z dniem  24 maja 2019r.  

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.  

Ocena potraw:  

Komisja złożona z ekspertów dokona oceny wszystkich potraw oraz wyłoni 

laureatów konkursu uwzględniając w szczególności oryginalność i związek  

z regionem, tradycyjny sposób przyrządzania, walory smakowe danej potrawy, 

estetykę ekspozycji i opis prezentowanych produktów.  

 

Skład komisji konkursowej:  

Komisja konkursowa składać się będzie  z przedstawicieli: Podkarpackiego   

Ośrodka Doradztwa Rolniczego w  Boguchwale i przedstawicieli Organizatora. 

Nagrody: 

1) Laureat konkursu otrzyma nagrodę główną „Potrawa roku” za Najlepszy Produkt 

Podkarpacki. 

2) Ponadto zostaną przyznane nagrody w następujących kategoriach:  

- dania jarskie 

- dania mięsne 

- wypieki i chleby 

- miody, produkty z miodu i na bazie miodu   

- sery i inne produkty mleczne. 

      Dla uczestników przewidziano także nagrody rzeczowe. 

 

Uwagi końcowe: 

 

Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej. 

 

Informacje organizacyjne: Gminny Ośrodek Kultury w  Błażowej, tel.17 2297 044, 

email: gokblaz@intertele.pl. 
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