Mikroregion Gorolsko Swoboda

PRAVIDLA
SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ TRADIČNÍ POKRM TROJMEZÍ „KAPUSTA, DYMBOWO PRZICIEŚˮ
KONANÉ V RÁMCI 75. MEZINÁRODNÍCH FOLKLORNÍCH SETKÁNÍ „GOROLSKI ŚWIĘTO”
OBECNÁ USTANOVENÍ
§1
Tato pravidla stanovují podmínky, za kterých se koná Soutěž o nejlepší tradiční pokrm Trojmezí
„Kapusta, dymbowo przicieśˮ.
Pořadateli soutěže jsou Regionální muzeum Adama Sikory Místní skupiny Polského kulturněosvětového svazu v Jablunkově a Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Jablunkově,
pobočný spolek.
§2
Finále soutěže se uskuteční v sobotu 6. 8. 2022 v Domě PZKO v Jablunkově, jako doprovodný
program 75. ročníku MSF „Gorolski Świętoˮ.
ÚČEL SOUTĚŽE
§3
Účelem soutěže je:
- Vybrat nejlepší tradiční pokrm v Mikroregionu Gorolsko Swoboda (oblast Slezských,
Moravskoslezských
a
Kysuckých
Beskyd)
https://www.regionalni-znacky.cz/gorolskoswoboda/cs/o-regionu/, na česko-polsko-slovenském pohraničí.
- Zachování, posílení a propagace regionálního kulinářského dědictví.
- Podpora a budování regionální identity mladé generace založené na kontinuitě předávaných
kulinářských tradic.
- Šíření znalostí o tom, jak využít kvality regionálních pokrmů v nabídce místního zemědělství,
cestovního ruchu, agroturistiky a zpracovatelské výroby.
ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE
§4
Soutěž je otevřena všem zájemcům.
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TERMÍN SOUTĚŽE
§5
Podmínkou pro účast v soutěži je zaslání přihlášky do 04. 08 na e-mailovou adresu:
leszek.richter@gmail.com. V přihlášce uveďte prosím jméno a adresu fyzické nebo právnické osoby,
která pokrm do soutěže přihlašuje, název pokrmu a jeho podrobný recept.
§6
Hotový pokrm by měla být prezentován během finále soutěže, tj. v sobotu 6. 8. v 12.00 hodin v
Domě PZKO v Jablunkově.
PŘEDMĚT SOUTĚŽE
§7
Předmětem soutěže jsou tradiční regionální pokrmy z Mikroregionu Gorolsko Swoboda.
§8
Soutěž je jednokolová.
§9
Regionální pokrmy by měly vycházet z kulinářských tradic uchovávaných v Mikroregionu Gorolsko
Swoboda.
PODMÍNKY ÚČASTI
§ 10
Účastník prezentuje soutěžní pokrm na místě určeném Pořadateli.
§ 11
Účastníci si sami zajišťují veškeré potřebné vybavení a nádobí pro prezentaci svých pokrmů, s
výjimkou stolů a jejich prostírání, které zajišťují Pořadatelé. Po předchozí domluvě je možné, aby
Pořadatelé bezplatně zapůjčili nádobí.
§ 12
Každý účastník může do soutěže přihlásit maximálně tři pokrmy.
§ 13
Soutěže se nesmí účastnit členové soutěžní komise a jejich rodinní příslušníci.
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§ 14
Účast v soutěži je bezplatná. Účastníci jsou povinni poskytnout Pořadatelům recept na pokrm.
KRITÉRIA HODNOCENÍ
§ 15
Soutěžní komise je složena z osob vybraných Pořadateli.
§ 16
V soutěži budou hodnoceny tradiční regionální pokrmy vztahující se k Mikroregionu Gorolsko
Swoboda. Pořadatelé uvítají, jestliže účastníci soutěže budou v co největší míře používat místní
suroviny.
§ 17
Hodnotit se bude:
1. chuťové vlastnosti (0-7);
2. dodržování kulinářské tradice (0-10);
3. prezentace / vzhled pokrmu (0-5).
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE
§ 18
Pořadatelé si vyhrazují právo na udělení dvou míst ex aequo. Vyhlášení výsledků proběhne v neděli
7. 8. na hlavním pódiu amfiteátru v Městském lese. Přesný čas oznámí Pořadatelé předem.
§ 19
Vítězům soutěže budou uděleny ceny.
DODATEČNÁ USTANOVENÍ
§ 20
Pořadatelé si vyhrazují právo zveřejnit recepty i fotografie soutěžních pokrmů a účastníků soutěže v
souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).
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