
    

 

 

 

Regulamin konkursu „Grillowanie” Organizowanego 

w dniu 18-07-2021 o godzinie 12:00 w Muzeum 

Etnograficznym w Zielonej Górze – Ochli przy 

wydarzeniu Dobre, Smaczne bo Lubuskie 

 

 

1. Organizator konkursu: 

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze – Ochli, ul. Ochla-Muzealna 5, 66-006 

Zielona Góra 

 

2. Cele konkursu: 

 Promowanie współczesnej formy spędzania wolnego czasu z nowatorskim 

podejściem do grillowania  

 Promowanie lokalnych produktów i producentów 

 

3. Warunki konkursu: 

Konkurs skierowany jest do kół  gospodyń  wiejskich,  gospodarstw  

agroturystycznych,  lokalnych  firm i osób fizycznych, które korzystają z 

ekologicznych produktów. Wszystkie osoby biorące udział w konkursie muszą 

być pełnoletnie. 

 

4. Zasady i warunki uczestnictwa: 

1) Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie formularza zgłoszeniowego. 

Formularze należy składać do 14 lipca 2021 r. w formie elektronicznej na 

adres: n.dziadura@muzeumochla.pl lub w formie papierowej w sekretariacie 

Muzeum.  
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Zasady konkursu dla kategorii POTRAWA: 

 W konkursie mogą wziąć udział drużyny składające się z maksymalnie 4 osób 

 Drużyny biorące udział w konkursie będą miały przypisane miejsca według 

kolejności zgłoszeń 

 Każdy uczestnik będzie miał przygotowany stół roboczy. Grill oraz wszelkie 

inne urządzenia należy mieć we własnym zakresie.  

 Możliwe sposoby obróbki potrawy: smażenie, pieczenie, wędzenie, inne 

sposoby przetwarzania bez użycia urządzeń elektrycznych i gazowych.  

 Każda z drużyn ma 60 minut na przygotowanie dania konkursowego 

 W celu prezentacji dania dla członków komisji należy przygotować je na 4 talerzach – 

3 dla członków komisji + 1 do fotografii 

 Każda drużyna będzie miała do dyspozycji maksymalnie 5 minut na opisanie swojego 

dania przed Komisją.  

 Wszelkie produkty niezbędne do wykonania dań każda z drużyn zapewnia we własnym 

zakresie. (Również wodę i opał do grilla) 

 Wszelkie produkty użyte w konkursie mogą być poddane wcześniejszej obróbce 

technologicznej. 

 Wszystkie potrawy konkursowe muszą składać się wyłącznie z produktów jadalnych – nie 

wyłączając dekoracji. 

 Komisja zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zawodnika w przypadku: użycia 

półproduktu zakupionego u innego pomiotu (np. gotowa, zamarynowana karkówka), 

podania dania niedokończonego (np. surowe mięso). 

 W konkursie mogą startować amatorzy jak również zawodowi kucharze. Punkty w 

konkursie będą przyznawane za: smak, prezentacje, produkt główny, nowatorskie 

podejście, opis potrawy. 

 

 



2) Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych oraz nieodpłatne publikowanie i powielanie w 

wydawnictwach lub na stronach internetowych zdjęć wykonanych podczas 

konkursu przez Organizatora. 

3) Produkty i potrawy zostaną ocenione przez niezależną Komisję powołaną przez 

Organizatora zgodnie z kartą oceny stanowiącą załącznik nr 1a do Regulaminu. 

Komisja składać się będzie z 3 członków. Podczas pierwszych obrad, Komisja 

wybierze spośród siebie Przewodniczącego. W przypadku dużej ilości 

zgłoszeń,  

Zwycięzców konkursu wyłania się poprzez zsumowanie punktów z kart ocen 

otrzymanych od wszystkich członków komisji. Wygrywa ta potrawa, która 

otrzyma łącznie najwięcej punktów. 

4) Komisja Konkursowa sporządza protokół ze swoich obrad. 

5) Komisja Konkursowa ocenia produkty oraz potrawy w obecności osób zgłaszających 

swe produkty lub potrawy. 

6) Organizator przygotowuje dla każdego członka jury tabelaryczny 

wykaz biorących udział w konkursie. 

 

7) Decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej tryb odwoławczy. 

8) Konkurs „Grillowanie w Muzeum” odbędzie się 18 lipca 2021 roku, a wyniki 

zostaną podane zaraz po jego zakończeniu.  

 

5. Nagrody w konkursie 

Organizator przewiduje nagrody w następującej wysokości: 

 

Nagrody rzeczowe do 2500zł brutto dla 3 pierwszych miejsc.  

 

 

Zgodnie z art. 30 ust. 1 u.p.d.o.f, kwota nagrody podlega opodatkowaniu 10% 

zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Podatek od nagród w konkursie zostanie 

odjęty od wartości nagrody, a następnie odprowadzony przez Organizatora do urzędu 

skarbowego. 

 

 

6. Zgłoszenia złożone po terminie oraz te niespełniające warunków udziału w 

konkursie, zostaną Odrzucone. 


