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XIII Ogólnopolski Festiwal Pasztetników i Potraw z Gęsi – Ostrzeszów 2018 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU  

„SZTUBAK – ŻAK - MISTRZ - konkurs kulinarny” 

 

§ 1 ORGANIZATOR   
Stowarzyszenie „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”. 

 

§ 2 WSPÓŁORGANIZATOR   

1. Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu będzie 

pełniło rolę współorganizatora konkursu „ Sztubak - Żak - Mistrz” oraz fundatora 

nagród rzeczowych dla uczestników konkursu. 

2. Nagrody rzeczowe zostaną przyznane wszystkim uczestnikom konkursu. Przewidziane 

jest przyznacie jednej nagrody głównej i trzech wyróżnień. 

 
 

§ 3 CEL I TEMATYKA KONKURSU 

1. Celem konkursu jest popularyzacja dziedzictwa kulturowego i kulinarnego obszaru 

Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” w przekazywaniu tradycji 

kulinarnej i zanikających zawodów z pokolenia na pokolenie.: 

 rozwijanie zainteresowań i zdolności twórczych w zakresie  przepisów  kulinarnych 

oraz zanikających zawodów 

 promowanie deficytowego zawodu jakim jest kucharz 

 ukazanie i promowanie dziedzictwa kulinarnego, kulturowego i zawodowego 

regionu Wielkopolski oraz Ogólnopolskiego Festiwalu Pasztetników i Potraw z Gęsi 

w ciekawy i oryginalny sposób 

2. Przedmiot konkursu: 

Przyrządzenie na scenie w grupie pokoleniowej (Kucharz, uczeń szkoły średniej, uczeń 

klas wczesnoszkolnych) potrawy, nawiązującej do dziedzictwa kulinarnego regionu 

Wielkopolski, a w szczególności Ogólnopolskiego Festiwalu Pasztetników i Potraw z 

Gęsi oraz popularyzowanej w tym regionie gęsi, jednocześnie promując zawód 

kucharza. 
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§ 4 WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Terminarz konkursu: 

Ogłoszenie konkursu – 20 sierpień 2018 r.. 

 Termin zgłoszeń – do 5 wrzesień 2018 r. 

 Do konkursu przyjmowane są zgłoszenia grupowe (jeden kucharz, jeden uczeń 

szkoły średniej gastronomicznej, jeden uczeń w wieku 7-9 lat) 

 Wyłonienie zwycięzców (zespołu) przez Kapitułę nastąpi 16 września 2018r. 

 Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród odbędzie się podczas XIII Ogólnopolskiego 

Festiwalu Pasztetników i Potraw z Gęsi w Ostrzeszowie w dniu 16 września 2018 

roku. 

2. Uczestnicy 

 Konkurs ma charakter otwarty, skierowany jest do wszystkich pasjonatów 

kulinariów z terenu subregionu kaliskiego. 

 Liczba zespołów jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń 

3. Zgłoszenia: 

 Kartę zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub przesłać do 5 września 2018r. na 

adres: Stowarzyszenie „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”, ul. Przemysłowa 

27/20, 63-500 Ostrzeszów. 

 Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące w 

nim zgody na przetwarzanie przez organizatora (Stowarzyszenie „Ostrzeszowska 

Lokalna Grupa Działania” i Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i 

Zawodowego w Kaliszu) ich danych osobowych (zdjęć) na potrzeby konkursu, oraz 

w celach marketingowych organizatora. Uczestnik konkursu ma prawo w 

dowolnym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych. (ustawa o ochronie 

danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. - tekst jedn. Dz.U. z 2016r. nr 0, poz. 922)i 

(art. 13 RODO)   

 

§ 5 Kapituła konkursu 

1. Skład Kapituły ustalają organizatorzy.   

2. Zadaniem Kapituły jest ocena przygotowanych przez uczestników konkursu potraw, 

wyłonienie najlepszych i przyznanie nagród. Kapituła Konkursu będzie brała pod 

uwagę:  

 spełnienie wymogów formalnych, 

 pomysłowość i oryginalność zaprezentowanej potrawy, 

 nawiązanie do zawodu kucharza, lokalnych tradycji i dziedzictwa kulinarnego 

Ostrzeszowa oraz gęsi  popularyzowanej w tym regionie Wielkopolski oraz 

Ogólnopolskiego Festiwalu Pasztetników i Potraw z Gęsi. 

3. Pracami kapituły kieruje jej Przewodniczący. 

4. Kapituła wybiera spośród swego grona Sekretarza, który protokołuje posiedzenia 

Kapituły. 

5. Decyzja Kapituły Konkursu jest ostateczna. Od decyzji Kapituły Konkursu nie 

przysługuje odwołanie. 

6.  Kapituła zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagród lub innego ich podziału. 
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§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej: www.olgd.org.pl 

2. Zgłoszenie  do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu. 

3. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna 

Grupa Działania” w siedzibie biura OLGD: ul. Przemysłowa 27 (pokój 20), 63-500 

Ostrzeszów oraz telefonicznie pod numerem telefonu: (62) 586-03-20 oraz Centrum 

Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego, ul. Południowa 62,62-800 

Kalisz 


