XXIII edycja konkursu

„STARYCH POTRAW SMAK I UROK”
WOJEWÓDZKIE SPOTKANIE KAPEL LUDOWYCH

„Potrawa roku”

Błażowa, 20 maja 2018 roku

I.

Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury w Błażowej

II.

Termin i miejsce:
20 maja 2018 roku, godzina 1430 stadion sportowy w Błażowej

III.

Cel konkursu:
Celem konkursu jest dotarcie do jak najszerszej grupy odbiorców z produktami głęboko
zakorzenionymi w lokalnej tradycji a w szczególności:
- upowszechnianie starych, regionalnych przepisów kulinarnych
-

zachowanie

tradycyjnych

umiejętności

w

dziedzinie

sztuki

kulinarnej

i niepowtarzalnych smaków tradycyjnych potraw
- promocja produktów lokalnych i tradycyjnych
- integracja uczestników konkursu oraz wymiana informacji pomiędzy nimi
- dokumentowanie wiedzy o produktach charakterystycznych dla naszego regionu
- podniesienie atrakcyjności turystycznej oraz promocja naszej gminy

IV.

Warunki uczestnictwa:
1. W konkursie mogą wziąć udział osoby prywatne, gospodynie wiejskie, KGW,
stowarzyszenia, grupy nieformalne, właściciele gospodarstw agroturystycznych,
organizacje porządkowe 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 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 udostępnionych przez
organizatora, a uczestnicy otrzymają naczynia jednorazowe do serwowania potraw.
4. Uczestnicy zobowiązani są do przygotowania we własnym zakresie i umieszczenia na
stoisku opisów oraz wykazów serwowanych potraw.

5. Karty zgłoszenia prosimy przesyłać na adres Gminnego Ośrodka Kultury w Błażowej
w terminie do 10 maja 2018r.

V.

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 potraw.

VI.

Skład komisji konkursowej:
W skład komisji wchodzić będą osoby wytypowane przez organizatora.

VII.

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
3. Pozostali uczestnicy otrzymają wyróżnienia

VIII.

Fundatorzy nagród:
1. Gminny Ośrodek Kultury w Błażowej – nagrody finansowe
2. Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie – nagrody finansowe
3. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie – nagrody finansowe
4. Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale – nagroda rzeczowa
5. Podkarpacka Izba Rolnicza – nagroda rzeczowa

IX.

Nasz adres:
Gminny Ośrodek Kultury w Błażowej
36-030 Błażowa, ul. Armii Krajowej 17a
tel./fax 17 2297-044, 17 2297-100
e-mail: gokblaz@intertele.pl

