
 
 

 
REGULAMIN 

Konkursu „Smaki Dzieciństwa” 
22 maja 2021 r. 

 
Park Etnograficzny w Tokarni 

„5. Świętokrzyski Festiwal Smaków” 

 

 

1. Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, 
Starostwo Powiatowe w Kielcach, Muzeum Wsi Kieleckiej oraz  Echo Dnia. 

2. Tematem przewodnim konkursu są „Potrawy dzieciństwa” 

3. Konkurs adresowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich, Gospodarstw Agroturystycznych, 
Stowarzyszeń, instytucji kultury oraz osób indywidualnych  

4. Celem konkursu jest promocja tradycyjnej, świętokrzyskiej kuchni i jej walorów 
smakowych. 

5. Konkurs ma charakter pokazu połączonego z degustacją. Po rozstrzygnięciu konkursu, 
jego uczestnicy mogą sprzedawać swoje wyroby podczas imprezy. 

6. Do udziału w konkursie podmioty muszą zgłosić swój udział pisemnie na Karcie 
Zgłoszenia. Pisemne zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody, na nieodpłatne 
prawo do umieszczenia informacji o uczestnikach i potrawach w materiałach 
promujących wydarzenie. Podmiot może być reprezentowany przez maksymalnie  
5 osób.  

7. KAŻDY Z UCZESTNIKÓW ZOBOWIĄZANY JEST DO WYPEŁNIENIA KARTY ZGŁOSZENIA  
I OŚWIADCZENIA O STANIE ZDROWIA. Informacje te, gromadzone są na wypadek 
stwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2, w celu poinformowania Państwa o ewentualnym 
kontakcie z osobą zakażoną.  

8. Do Karty Zgłoszenia należy wpisać dane zgłaszanego podmiotu i przepis na potrawę w 
porcji dla 4 osób. Wypełniona Karta Zgłoszenia jest jednocześnie zgodą na jego 
wykorzystanie w celach promocyjnych przed konkursem, w trakcie jego trwania i po 
zakończeniu Konkursu. Nazwa potrawy, jej przepis, podmiot, który wykonał potrawę 
będą wykorzystane w wydawnictwach pokonkursowych i materiałach promocyjnych 
Konkursu. 

 

 

 



9. Wszystkie potrawy biorące udział w konkursie, za zgodą Uczestnika konkursu (należy 
złożyć podpis w odpowiednim miejscu w karcie zgłoszeniowej) mogą być opublikowane 
w okolicznościowym wydawnictwie, będą publikowane w mediach społecznościowych 
Organizatorów, na stronach internetowych Organizatorów oraz na łamach stron gazety 
Echo Dnia. 

10. Koszt przygotowania potrawy ponosi uczestnik konkursu. 

11. Prezentacje kulinarne potraw odbędą się na terenie Muzeum Wsi Kieleckiej w Parku 
Etnograficznym w Tokarni w dniu 22 maja 2021 r. od godz. 13.00. 

12. Udział w konkursie należy zgłosić na karcie dołączonej do regulaminu do dnia  
12.05.2021 r. na adres e-mail: warsztaty@mwk.com.pl  

W dniu konkursu (22.05.2021 r.) osoby biorące udział w konkursie muszą złożyć  
u Organizatora „Oświadczeniem o stanie zdrowia i świadomości ryzyka”.  
 

13. Rozstrzygnięcie konkursu dokona komisja konkursowa powołana przez organizatorów  
w oparciu o następujące kryteria:  
 - estetyka i forma podania,  
 - sposób prezentacji,  
 - walory smakowe,  
 - innowacyjność potrawy. 

14. Organizatorzy przewidują dla zwycięzców nagrody finansowe i rzeczowe.  

15. Każdy uczestniczący w konkursie podmiot, winien posiadać akcesoria niezbędne do 
pokazu i degustacji potrawy (w tym przedłużacz do poboru prądu). 

16. Organizator zapewnia uczestnikom miejsce do prezentacji potrawy w postaci stolika 
oraz 2 krzeseł pod zadaszeniem. Podmioty biorące udział w Konkursie mogą posiadać 
własny namiot, pod którym zostanie przedstawiona potrawa zgłoszona do konkursu. 

17. Ze względu na sytuacje epidemiczna Konkurs może być odwołany o czym Organizator 
powiadomi Uczestników Konkursu. 

 
Uczestnicy konkursu powinni przygotować i zgłosić stoisko u organizatora Konkursu 
do godziny 10.30 w dniu 22.05.2021 r. 
Wszyscy uczestnicy konkursu, zobowiązani są do obowiązkowego korzystania z 
maseczek zakrywających usta i nos oraz posiadania rękawiczek jednorazowych. 
Stoisko musi być wyposażone w płyn do dezynfekcji dłoni. 
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