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II Festiwal Kociołków  

01.06.2019 

Park Magnolia przy Krapkowickim Domu Kultury 

 

Regulamin 

 

1.1 Organizator: Gmina Krapkowice, Krapkowicki Dom Kultury 

1.2 Miejsce: Park Magnolia, ul. Prudnicka 7, 47-300 Krapkowice 

1.3 Termin: 01.06.2019, od 15:00 do 18:00 

    

2.   W konkursie mogą brać udział drużyny max 5-osobowe. 

a) Załogi zobowiązane są do dokonania zgłoszenia swojego uczestnictwa w konkursie drogą 

elektroniczną na poniższy adres e-mail: t.slezak@krapkowice.pl  do dnia 24.05.2019, następnie 

organizator potwierdzi uczestnictwo w konkursie do dnia 28.05.2019 

 

b) Arkusz zgłoszeniowy musi zawierać: 

 imiona i nazwiska uczestników ekipy biorącej udział w konkursie, 

 dane kontaktowe (numery telefonów, adresy e-mail), 

 nazwę przygotowanej potrawy wraz z krótkim opisem. 

 

Organizator zastrzega, że liczba załóg mogących wziąć udział w konkursie jest ograniczona, 

decyduje kolejność nadesłania zgłoszenia. 

c) Organizator po otrzymaniu od załóg arkusza zgłoszeniowego potwierdzi jej uczestnictwo 

w konkursie. 

 

3.     Zasady przeprowadzenia konkursu: 

 

3.1    Każda załoga uczestnicząca w konkursie zobowiązana jest:  

- do wykonania dania głównego przyrządzonego w kociołku na wolnym ogniu, 

- dopuszczone są wszelkie dania sporządzane w kociołkach, 

- po przygotowaniu dania, należy je przygotować zgodnie z zasadami higieny do degustacji, 

         - dodatki i aranżacja wydania dowolna. 

3.2 W regulaminowym czasie 120 minut każda załoga musi przygotować konkursowe potrawy 

z przywiezionych surowców.  Dozwolona jest wstępna obróbka surowców. 

Niedozwolone jest używanie półproduktów. 

  Czas liczony jest od momentu rozpoczęcia pracy.         

3.3      Po zakończeniu pracy stanowisko musi zostać doprowadzone do stanu pierwotnego. 

Zostawienie bałaganu, resztek niewykorzystanych surowców, śmieci, brudnych przyborów 

kuchennych powoduje przyznanie ujemnych punktów. 

3.4 Porcje oceniane przez jury muszą być podawane na ciepło. Zimne potrawy nie będą oceniane. 

3.5 Konkurs będzie oceniało jury degustacyjne i techniczne oraz publiczność. 

3.6 Dania konkursowe oceniane będą punktowo w skali od 1 – 10. 
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3.7 Ocenie podlegać będą: 

 

  Smak       

  Dobór składników      

  Wygląd i aranżacja       

     

 

3.8 Każda załoga startująca w konkursie jest zobowiązana do zorganizowania we własnym zakresie 

wsadu do kotła, sprzętu niezbędnego do wykonania i zaserwowania dań.  

 

3.9 Organizatorzy przewidują dla zdobywców I, II, III miejsca nagrody rzeczowe. Wszystkie drużyny 

biorące udział w konkursie otrzymają pamiątkowe nagrody.  

 

3.10 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. 

 

3.11. Uczestnik konkursu przysyłając organizatorom arkusz zgłoszeniowy potwierdza, że wyraża zgodę     

na udział w konkursie na zasadach określonych w niniejszym konkursie. 

 

3.12. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia  

z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, 

wizerunku, podobizny lub głosu związanych z uczestnictwem w Festiwalu na potrzeby reklamowe, 

promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w internecie lub w transmisjach radiowo-

telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. 

Organizator zastrzega sobie również, a także swoim reprezentantom i podmiotom powiązanym, prawo 

do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów  

i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady  

i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych  

w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach 

internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz 

do wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora 

i podmioty z nim powiązane. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że Organizator i podmioty z nim 

powiązane, nie są i nie będą zobligowane do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych  

z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie. Uczestnik udziela Organizatorowi oraz 

podmiotom z nim powiązanym, nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi Uczestnika w 

dowolnym celu, bez obowiązku powiadamiania i wynagrodzenia majątkowego Uczestnika, a w 

szczególności w celu reklamy i promocji.  

 

 

Wszystkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować pod numery: 517 023 598, 77 44 66 880.  
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