REGULAMIN
KONKURSU KULIARNEGO
„MYŚLIWSKIE SMAKI LUBELSZCZYZNY”
I.POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie we
współpracy z Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Zamościu oraz Urzędem
Miasta w Zwierzyniec.
§2
Konkurs odbędzie się w Zwierzyńcu podczas Lubelskiego Spotkania z Tradycją i Kulturą Łowiecką
odbywającego się w dniu 11 października 2009 r.
§3
Celem konkursu jest:
► popularyzowanie produktów i potraw pochodzących z „darów lasu” (mięso z
dziczyzny, grzyby, runo leśne),
►identyfikacja i zgromadzenie wiedzy o oryginalnych regionalnych potrawach t
produktach stanowiących dziedzictwo kulinarne kuchni leśnej i myśliwskiej regionu,
►zapoznanie szerszego grona odbiorców z potrawami kuchni myśliwskiej,
►identyfikacja produktów i potraw wywodzących się z kuchni myśliwskiej, które
mogą służyć do budowy produktu turystycznego i marki regionu.
§4
Konkurs obejmuje swym zasięgiem region Województwa Lubelskiego.
§5
Zasady uczestnictwa w konkursie:
1. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych oraz podmiotów mający związek ze
środowiskiem łowieckim i leśnym.
2. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do przesłania karty zgłoszenia produktów i
potraw najpóźniej do dnia 1 października 2009 r. na adres Departament Rolnictwa i
Środowiska,Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul.
Lubomelska 1-3. 20-072 Lublin bądź na adres e-mail: tomasz.mizura@lubelskie.pl ,
fax (081) 44 16 729, tel. (081) 44 16 532
3. Konkurs składa się z trzech kategorii:
► produkty z dziczyzny (mięso, wędliny i kiełbasy),
► potrawy z dziczyzny (dania główne, zupy lub bigos, przystawki),
►napoje regionalne (alkoholowe i bezalkoholowe),
Każdy produkt oraz każde danie konkursowe musi być przygotowane z wykorzystaniem
mięsa z dziczyzny bądź darów lasu.
§6

Warunki konkursu:
1. Uczestnicy biorący udział w konkursie będą prezentować swoje wyroby na stanowiskach do
tego przygotowanych przez organizatorów według wskazanej kolejności.
2. Uczestnicy konkursu pokrywają koszty dojazdu i wystroju stanowisk pracy we własnym
zakresie.
3. Wszelkie produkty i sprzęt niezbędny do przygotowania prezentacji i degustacji potraw,
każdy uczestnik zapewnia we własnym zakresie.
4. Uczestnik biorący udział w konkursie, kategoria napoje regionalne proszeni są o
dostarczenie napoju do oceny konkursowej w butelkach bezbarwnych, szklanych i bez
etykiet.
5. Warunkiem przystąpienia do konkursu w kategoriach produktu i potrawy myśliwskiej
z wykorzystaniem mięsa użytego do jej przygotowania jest posiadanie przy sobie
świadectwa przydatności do spożycia wydanego przez lekarza weterynarii lub
pokwitowania z miejsca zakupu.
6. Ocena poszczególnych wyrobów w trzech kategoriach dokona Komisja Konkursowa
powołana przez organizatorów. Członkowie Komisji oceniać będą:

II POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 7
1. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do publikacji imion, nazwisk, zdjęć i
informacji o zwycięzcach i uczestnikach konkursu.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zamieszczenia informacji o potrawach
konkursowych w swoich materiałach i kapaniach promocyjnych, jako element promujący
województwo lubelskie.
3. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w
powyższym regulaminie

