
V PREZENTACJE POTRAW Z RUNA LEŚNEGO  

I DZICZYZNY - WĘGLINIEC 2009 

 
I. Sprawy organizacyjne 

1. Organizatorem przeglądu jest Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec.  

2. Prezentacje odbędą się w Węglińcu dnia 13 września 2009 r. od godz.14.002 

3. Celem przeglądu jest popularyzacja potraw z runa leśnego i dziczyzny oraz szeroka ich 

prezentacja na niwie kulinarnej mapy Polski. 

 

II. Warunki uczestnictwa. 

1. W Prezentacjach mogą brać udział kilkuosobowe reprezentacje poszczególnych gmin. 

2. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie zgłoszenia na załączonym formularzu z dokładną 

nazwą potraw prezentowanych na przeglądzie oraz recepturą ich wytwarzania. 

3. Termin napływania zgłoszeń upływa dn. 4 września 2009 r. 

 

III. Zasady organizacyjne. 

1. Uczestnicy Prezentacji będą mieli przygotowane miejsce do ekspozycji potraw. 

2. Drobny sprzęt potrzebny do prezentacji dań konkursowych oraz naczynia i zastawę 

niezbędną do podania i zaserwowania prezentowanych dań każda ekipa przywozi ze sobą. 

3. Każda ekipa przyjeżdża na swój koszt. 

 

IV. Reguły przeprowadzenia   

1. Każda drużyna będzie musiała zaprezentować co najmniej 3 potrawy, której głównym 

składnikiem będą grzyby, owoce runa leśnego lub dziczyzna. 

2. Dania te oceniane będą przez jury degustacyjne. Ocenie podlegają: smak, wygląd, sposób 

serwowania, dekoracja potraw. 

3. Ekipy przygotowują 5 porcji degustacyjnych każdej potrawy dla jurorów. 

4. Osoby wystawiające potrawy zobowiązane są do przedstawienia receptury ich powstania.  

5. Wszystkie stanowiska będą usytuowane przed publicznością zaproszoną na imprezę, dlatego 

każda z ekip powinna bardzo efektownie się zaprezentować, zarówno jeżeli chodzi o wygląd 

uczestników przeglądu, jak i swoje stanowisko. 

6. Część prezentowanych potraw przeznaczona będzie do degustacji dla widzów Święta 

Grzybów. 

                                                 
2 Godzina prezentacji może ulec zmianie- powiadomimy o tym wcześniej. 



 

V. Konkurs dodatkowy: 

1. W trakcie prezentacji odbędzie się konkurs dodatkowy, w którym uczestniczyć może 

dwuosobowa reprezentacja zespołu. 

2. Konkurs polegać będzie na przygotowaniu spaghetti z sosem grzybowym. 

3. Artykuły i sprzęt potrzebny do przygotowania potrawy zapewniają organizatorzy. Ekipy 

mogą korzystać ze swoich przypraw.  

VI. Założenia końcowe. 

1. Organizator Prezentacji zastrzega sobie prawo do publikacji potraw konkursowych jak  

i przebiegu całego konkursu w mediach. 

2. Wszystkie potrawy powinny być kreatywne i bogate w formie oraz pomysłowo podane  

z zachowaniem wszystkich technik kulinarnych. 

3. Wytwórca ponosi odpowiedzialność za przygotowane potrawy. 

4. Organizatorzy i sponsorzy ufundowali wiele ciekawych nagród oraz dyplomy dla 

wszystkich uczestników Prezentacji. 

5. Wszystkie pytania dotyczące spraw nie objętych regulaminem proszę kierować do.  

Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury (p. Izabela Uśpieńska- Domagała), ul Wojtyły 10 59 – 

940 Węgliniec, te. 0 75 77 12510, kom.662057232 lub Urząd Gminy i Miasta Węgliniec (tel. 

075 77 12552, 792 wew. 39). 

 


