
 

 

Regulamin konkursu  
„Specjały z Fasoli Piękny Jaś” 

 
Konkurs jest organizowany przez Spółdzielnię Socjalną „Serce Pogórza”, w ramach projektu 
„Specjały z Serca Pogórza”, finansowanego z funduszy Szwajcarsko – Polskiego Programu 
Współpracy z programu „PRODUKT LOKALNY MAŁOPOLSKA – rozwój lokalnej 
przedsiębiorczości i przetwórstwa w oparciu o partnerską inicjatywę edukacji ekonomicznej 
mieszkańców oraz regionalny system marketingu produktów z Małopolski”. 
 

I. Przedmiot i cele konkursu 
1. Przedmiotem Konkursu są dania z fasoli „Piękny Jaś”, powstałych na bazie przepisów, 

które nie były zgłoszone do innych konkursów kulinarnych. 
2. Cele konkursu: 

 Budowanie lokalnej marki produktu; 

 Odkrycie innowacyjnych dań; 

 Promocja potraw regionalnych; 

 Propagowanie wykorzystania lokalnych surowców; 
 

II. Warunki uczestnictwa  
1. W konkursie może wziąć udział osoba indywidualna (która ma ukończone 18 lat) lub 

Koła Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenia i inne organizacje.  
2. Osoby i podmioty zainteresowane udziałem w konkursie zobowiązane są do 

dokonania zgłoszenia na załączonym formularzu (załącznik nr 1). 
3. Zgłoszenie nadesłać do 27.09.2016 r. na adres e-mail: biuro@sercepogorza.pl 
4. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do dostarczenia przygotowanych potraw  

(z uwzględnieniem degustacji przez pięcioosobową Komisję Konkursową) w dniu  
i miejscu, wyznaczonym przez Organizatora Konkursu. O dokładnym terminie  
i miejscu Organizator poinformuje osoby i podmioty, które zgłosiły się do Konkursu, 
najpóźniej do dnia 30.09.2016. Degustacja i ocena potraw odbędzie się nie później 
niż 07.10.2016.  

5. Komisja Konkursowa powołana jest przez Organizatora.  
6. Uczestnicy przygotowują potrawy konkursowe na własny koszt. 
7. Uczestnicy zobowiązują się do zgłoszenia potraw z fasoli Piękny Jaś, powstałych na 

bazie przepisów, które nie były zgłoszone do innych konkursów kulinarnych.  
 

III. Ocena potraw 
1. Każda potrawa zostanie oceniona przez pięcioosobową Komisję konkursową w 

następujących kategoriach:  

 smak 

 estetyka 

 oryginalność 
2. Każdy z członków Komisji Konkursowej oceniając daną potrawę przyznaje od 0 do 2 

punktów dla każdej kategoriach. W sumie jeden członek Komisji przyznaje potrawie 



 

 

maksymalnie 6 punktów. Potrawa od wszystkich członków Komisji może uzyskać 
maksymalnie 30 punktów. 

3. Na podstawie sumy uzyskanych punktów zostaną wyłonione trzy najlepsze potrawy 
(decyduje najwyższa liczba punktów).  

4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 
 

IV. Ogłoszenie wyników konkursu 
1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone tego samego dnia. 
2. Trzem uczestnikom konkursu, których potrawy zdobędą najwyższą liczbę punktów 

zostaną wręczone nagrody rzeczowe (sprzęt AGD) o wartości:  

 I miejsce - 250 zł netto 

 II miejsce - 150 zł netto 

 III miejsce - 50 zł netto  
3. Osoba, która zajmie pierwsze miejsce będzie miała możliwość podjęcia 

trzymiesięcznego płatnego stażu w Spółdzielni Socjalnej „Serce Pogórza”, na 
stanowisku: pomoc kucharki. 

 

V. Informacje dodatkowe 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do ekspozycji prac w postaci konkretnych 

przepisów i nazw potraw w materiałach i publikacjach bez zgody autora i bez 
uiszczenia autorowi należności finansowych, w celach promocyjno- reklamowych 
konkursu „Specjały z Fasoli Piękny Jaś”. 

2. W przypadku przygotowania wydawnictwa pokonkursowego organizator ma prawo 
wykorzystać przepisy i nazwy potraw w tej publikacji i innych materiałach 
promujących Spółdzielnię Socjalną „Serce Pogórza”. 

3. Dania nagrodzone i wyróżnione organizator może nieodpłatnie wykorzystać na 
wybranych przez siebie polach eksploatacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


