
Regulamin konkursu kulinarnego na najsmaczniejszą potrawę/produkt  
z mięsa wieprzowego 

 

„Czas na wieprzowinę” 
 

 
Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego oraz Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza 
zapraszają Państwa  do udziału w konkursie kulinarnym organizowanym w ramach 
Pikniku Wieprzowego  w dniu 17 października 2015 r. w Lidzbarku Warmińskim. 
Konkurs skierowany jest do mieszkańców powiatu lidzbarskiego i finansowany z 
Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego. W konkursie mogą uczestniczyć osoby 
fizyczne oraz formalne i nieformalne organizacje zrzeszające osoby fizyczne, w tym 
koła gospodyń wiejskich.  

Konkurs polega na przygotowaniu przez uczestników 1 dania lub produktu  z mięsa 

wieprzowego (na przykład: różnego rodzaju wędliny i wędzonki, pieczone/smażone 

mięsa, pierogi z farszem z mięsa wieprzowego, smalec, pasztet wieprzowy itp.) 

Ocena będzie prowadzona od godziny 12.00 podczas Pikniku w hali wystawowej 

Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej.  

 

1. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie i przekazanie podczas oceny 
karty zgłoszenia.  
2.  Każdy uczestnik konkursu przedstawi do oceny jury produkt/potrawę 
konkursową w postaci minimum 5 porcji degustacyjnych (około 50 gramowych). 
Należy również przygotować 1 talerz/półmisek/salaterkę do prezentacji z 
produktem/potrawą konkursową.  
3. Konkurs odbędzie się w trakcie Pikniku Wieprzowego, od godziny 12.00, w 
dniu 17 października 2015 r. w Lidzbarku Warmińskim. 
4. Jury oceniając potrawę będzie kierowało się kryteriami: 
– smak produktu/potrawy       (od 0 do 10 pkt) 
– wygląd produktu/potrawy       (od 0 do 10 pkt) 
– związek produktu/potrawy z lokalną kulturą kulinarną   (od 0 do 10 pkt) 
5. Skład jury ustalają organizatorzy imprezy. 
6. Każdy z jurorów może przyznać maksymalnie 30 punktów każdej z 
potraw/produktów. Punkty przyznane przez poszczególnych jurorów będą 
sumowane. 
7. Ocena jury jest ostateczna. 
8.  Zwycięzcy konkursu (3 pierwsze miejsca) otrzymają nagrody rzeczowe 
przygotowane przez organizatora i sfinansowane z Funduszu Promocji Mięsa 
Wieprzowego: 
I miejsce - nagroda rzeczowa o wartości 400 zł,  
II miejsce - nagroda rzeczowa o wartości 300 zł,  
III miejsce - nagroda rzeczowa o wartości 200 zł 
Dwa wyróżnienia o wartości 100 zł każde. 
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe kubki z napisem PIKNIK 
WIEPRZOWY.  
8.  Jury nie ujawni wyników konkursu do oficjalnego ich ogłoszenia. 
9.  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone ze sceny w czasie wyznaczonym przez 
organizatora. 
10.  Nagrody zwycięzcom  wręczą osoby wskazane przez organizatorów konkursu. 


