REGULAMIN
KONKURSU KULINARNEGO NA NAJLEPSZĄ POTRAWĘ Z
WYKORZYSTANIEM ZIEMNIAKA W RAMACH I FESTIWALU
KULINARNEGO „BULWA” 2018
I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE
Festiwal Kulinarny „Bulwa” 2018 to przedsięwzięcie, które przede wszystkim ma celu kultywowanie
dziedzictwa kulinarnego naszego regionu, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji ziemniaka w
jadłospisach mieszkańców północno-wschodniej Polski. Zadanie ma na celu również uruchomienie
myślenia wśród społeczności regionu o bardzo dużej wartości odżywczej bulw ziemniaka, które w
ostatnich kilkudziesięciu latach straciły na swej popularności. Festiwal będzie jednodniowym
wydarzeniem o zasięgu wojewódzkim, którego temat będzie ukazany w różnych przekazach i na różne
sposoby, ale wyłącznie wokół jednego warzywa jakim jest ziemniak.
Organizatorem Konkursu na najlepszą potrawę z wykorzystaniem ziemniaka w ramach I Festiwalu
Kulinarnego „Bulwa” 2018 jest Spółdzielnia Socjalna Bulwar w Jerutkach, zwana dalej organizatorem.
konkurs jest współfinansowany przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
1. Konkurs odbędzie się 15.09.2018 r.
2. Zasadniczy cel konkursu to przywrócenie znaczenia ziemniaka w codziennym żywieniu, oraz
zwiększenie dbałość ludzi o pojawianie się w diecie warzyw okopowych.
Celem szczegółowe konkursu to:
a) kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy i tradycji kulinarnej;
b) popularyzacja potraw kuchni regionalnej;
c) promowanie surowców regionalnych;
d) doskonalenie umiejętności kulinarnych, rozbudzanie inicjatywy, pomysłowości i kreatywności
uczestników konkursu;
e)

promowanie tradycyjnych potraw na bazie ziemniaka, szczególnie starych odmian Polskich,

f) aktywizacja lokalnej społeczności w temacie dziedzictwa kulinarnego regionu,
g) podniesienie świadomości i zwiększenie zainteresowania mieszkańców regionu potrawami z
ziemniaków,
h) zwiększenie popytu na zakup ziemniaków od lokalnych rolników, a w konsekwencji
zwiększenie upraw ziemniaków w regionie,
i) wypromowanie tematów kulinarnych jako wiodących i rozwojowych dla podmiotów ekonomii

j) społecznej,
k) nawiązanie współpracy i pełna kooperacja podmiotów ekonomii społecznej (spółdzielnia
socjalna, organizacje pozarządowe, warsztat terapii zajęciowej) z lokalnymi przedsiębiorcami
wiejskimi.
l) promocja Spółdzielni Socjalnej Bulwar w Jerutkach.
3. Temat konkursu ,,Potrawy z ziemniaków kuchni Warmii i Mazur”.
II. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs adresowany jest do osób indywidualnych, kół gospodyń wiejskich oraz uczestników
pracowni gastronomicznych ośrodków terapeutycznych i opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych
z Powiatu Szczycieńskiego.
2. Konkurs składa się z dwóch etapów:
a) Pierwszy etap konkursu to pozyskanie chętnych, którzy zgłoszą chęć udziału w
festiwalu/konkursie i udostępnią przepis (skład, gramatura, sposób wykonania oraz krótki opis
wskazujący na wartość potrawy) na potrawę z zawartością ziemniaka. Organizator wraz z jury ze
wszystkich nadesłanych zgłoszeń wyłoni max 25 tych najlepiej rokujących w kategoriach:
połączenie produktów, nawiązanie do historycznych potraw regionu, dobrze opracowana
technologia wykonania potrawy, koszt i wydajność potrawy. Nadsyłanie zgłoszeń trwa do
13.09.2018 w postaci mailowej lub pocztą na podane poniżej adresy:
Spółdzielnia Socjalna Bulwar, Jerutki 81, 12-140 Świętajno
kreolia@wp.pl
Biuro Fundacji Kreolia-Kraina Kreatywności ul. Solidarności 6, 12-100 Szczytno
Zgłoszenia można też dostarczyć osobiście na podane powyżej adresy
.
Uczestnicy, którzy zakwalifikują się do drugiego etapu konkursu zostaną o tym powiadomieni
telefonicznie do dnia 14.09.2018.
b) Etap drugi konkursu to degustacja potraw wybranych w etapie poprzednim i ich ocena przez
profesjonalne jury w czasie I Festiwalu Kulinarnego „Bulwa” 2018 w dniu 15.09.218. W skład
jury wejdą m.in. dietetyk, lokalny restaurator, nauczyciel zawodu ZS nr 2 w Szczytnie
specjalizujący się w gastronomii, a także szefowie kuchni z renomowanych restauracji
województwa Warmińsko–Mazurskiego. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany składu jury.
3. Uczestnicy konkursu wykonują potrawę w ilości 4 porcji z wykorzystaniem ziemniaka
nawiązującą do dziedzictwa i tradycji kulinarnej Warmii i Mazur. Uczestnicy przywożą ze
sobą surowce lub półprodukty do wykonania potrawy konkursowej lub gotowe potrawy.

4. Konkurs odbędzie się 15.09.2018r. w Spółdzielni Socjalnej Bulwar, Jerutki 81, 12-140 Świętajno.
W godzinach od 10.00 do 17.00.
5. Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie organizatora, biurze Fundacji Kreolia oraz na stronie
internetowej: kreolia@wp.pl. Przed wzięciem udziału w konkursie Uczestnik powinien zapoznać
się z Regulaminem. Dokonanie zgłoszenia do konkursu będzie traktowane równoznaczne z
zapoznaniem się z Regulaminem oraz jego akceptacją.
6. Każdy zespół będzie miał do dyspozycji miejsce na przygotowanie stoiska do prezentacji potrawy
oraz zaplecze kuchenne Spółdzielni Socjalnej Bulwar, aby podgrzać wykończyć lub przygotować
potrawę konkursową.
7. Jury, oprócz sprawdzania umiejętności kulinarnych, kreatywności i zdolności technicznych, będzie
oceniało prezentację każdego dania, uwzględniającą opracowaną nazwą i krótką charakterystyką
przygotowanej potrawy.

III. ZASADY ORGANIZACYJNE
1. Ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród oraz wspólne zdjęcie odbędzie się po
zakończeniu konkursu.
2. Koszt przejazdu pokrywa uczestnik konkursu.
3. Organizator może zapewnić każdemu uczestnikowi stanowisko do prezentacji potrawy konkursowej,
stół, dostęp do prądu i wody oraz do zaplecza kuchennego. Dekoracja stoiska pozostaje w zakresie
uczestnika konkursu. Uczestnik może skorzystać z pieca konwekcyjno-parowego, kuchni gazowej,
kuchenki mikrofalowej i drobnego sprzętu dostępnego w kuchni Spółdzielni Socjalnej Bulwar.
4. Dopuszcza się możliwość przywiezienia ze sobą swojego sprzętu oznakowanego.
5. Dania konkursowe do oceny dla jury powinny być serwowane na zastawie porcelanowej
odpowiednio dobranej do rodzaju potrawy (nie będą oceniane dania podane na talerzach
jednorazowych)
6. Dania konkursowe powinny być podane w odpowiedniej temperaturze (zimne lub ciepłe) w
zależności od rodzaju przygotowywanego i serwowanego dania przez uczestnika konkursu.

Jury techniczne ocenia:
a) sprawność w sporządzaniu potrawy, prawidłowość przebiegu procesu technologicznego, stopień
trudności wykonanej potrawy (0-5pkt)
b) ogólne wrażenie estetyczne potrawy, wygląd, aranżacja, kreatywność, w wyeksponowaniu
składników potrawy (0-15pkt)
c) trafny dobór składników potrawy (0-15pkt)
d) smakowitość (smak, zapach, konsystencja) (0-15pkt)
7. Skład komisji może ulec zmianie.
8. W przypadku równej liczby punktów głos decydujący należy do przewodniczącego komisji.

IV. NAGRODY
1. Za zajęcie w konkursie miejsca pierwszego, drugiego i trzeciego organizator przewidział puchary i
dyplomy.
2. Za zajecie miejsca w pierwszej 10 organizator przewidział nagrody rzeczowe. Autorzy 10
najlepszych potraw nagrodzeni zostaną książkami: „Kuchnia smakosza – Ziemniaki” autorstwa
Mattihiasa F. Mangolda. Potrawy wybrane przez jury na najbliższy rok trafią do menu organizatora
Spółdzielni Socjalnej Bulwar wraz z zaznaczeniem, iż jest to przepis zgłoszony przez laureata
Festiwalu Kulinarnego „Bulwa” 2018.
3. Wszystkim uczestnikom organizator zapewnia dyplomy uczestnictwa.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji danych osobowych uczestników
Konkursu, nazw, przepisów oraz wykorzystywania zdjęć wykonywanych podczas Konkursu, w tym
zdjęć osób i potraw.
2. Komisja konkursowa zapewnia prawidłowy przebieg konkursu oraz obiektywizm w ocenie.
3. Osoby do kontaktu z ramienia organizatora Spółdzielni Socjalnej Bulwar:
Joanna Gawryszewska tel. 604 801 551

Michał Denesiuk –tel. 503 786 961

VI. DOKUMENTOWANIE PRZEBIEGU KONKURSU
1. Komisja Konkursowa ogłosi wyniki końcowe na podstawie protokołu z przebiegu Konkursu.

Prosimy o wypełnienie załączników DRUKOWANYMI LITERAMI.
Załączniki:
1.
2.
3.
4.

Formularz zgłoszeniowy uczestnika konkursu
Formularz zgłoszeniowy potrawy konkursowej
Oświadczenie niepełnoletniego uczestnika konkursu
Oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu

