Regulamin Konkursu Kulinarnego Pojedynek Mistrzów
organizowanego w ramach VI Festiwalu Smaków Liczyrzepy 2018
1. Organizatorem Festiwalu Smaków Liczyrzepy są: Atar Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul.
Komuny Paryskiej 19 oraz Miasto Karpacz zwani dalej Organizatorem.
2. Konkurs Pojedynek Mistrzów, zwany dalej Konkursem, odbędzie się w niedzielę 01.07.2018 w
ramach VI Festiwalu Smaków Liczyrzepy w Karpaczu przy ul. Obrońców Pokoju 4b na terenie
należącym do Restauracji Dwór Liczyrzepy.
3. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Jury.
4. W Konkursie Pojedynek Mistrzów może wziąć udział 4 uczestników. Jest to konkurs indywidualny.
Pierwszeństwo w udziale mają Szefowie Kuchni i kucharze pracujący w restauracji będącej członkiem
Dziedzictwa Kulinarnego Dolnego Śląska. Uczestnicy zostaną wybrani w drodze eliminacji spośród
nadesłanych zgłoszeń.
5. Zgłoszenia udziału w Konkursie wraz ze zdjęciami i recepturami konkursowych potraw należy
przesyłać drogą elektroniczną do dnia 08.06.2018r. na adres e-mail:
festiwalsmakow@dworliczyrzepy.pl lub listownie na adres:
Restauracja Dwór Liczyrzepy
Ul. Obrońców Pokoju 4b
58-540 Karpacz
Z dopiskiem – zgłoszenie do Konkursu Pojedynek Mistrzów.
W interesie Uczestnika jest uzyskanie potwierdzenia dostarczenia karty zgłoszeniowej. Karty
zgłoszeniowe oraz Regulamin dostępne są na stronie www.festiwal-smakow.pl.
6. Po wysłaniu zgłoszenia Uczestnik Konkursu w ciągu 7 dni otrzyma drogą elektroniczną na adres
podany w Karcie Zgłoszeniowej potwierdzenie dopuszczenia do startu w Konkursie Pojedynek
Mistrzów.
7. Uczestnik zobowiązany jest wpłacić zwrotną kaucję wpisową w wysokości 100 zł w terminie 3 dni
od otrzymania od Organizatora informacji o dopuszczeniu do udziału w Konkursie. Kaucja zostanie
zwrócona Uczestnikowi w dniu Konkursu.
8. W przypadku niestawienia się Uczestnika do konkurencji lub rezygnacji z udziału po upływie
terminu 18.06.2018, kaucja nie podlega zwrotowi.
9. Przesłanie Organizatorowi podpisanej Karty zgłoszeniowej udziału jest jednoznaczne z wyrażeniem
zgody Uczestnika na wykorzystania jego wizerunku i nazwy obiektu jaki reprezentuje do celów
marketingowych oraz akceptacją Regulaminu Konkursu i uznania wszelkich decyzji i werdyktu Jury.
10. Lista dopuszczonych Uczestników do Konkursu zostanie zamieszczona na stronie: www.festiwalsmakow.pl do dnia 28.06.2018 do godz. 18:00
11. Uczestnicy mogą przywieść i ustawić przy swoich stoiskach: banery, roll up’y i inne materiały
marketingowe.
12. Organizator zapewnia każdemu Uczestnikowi stanowisko, w skład którego wchodzą:
- do indywidualnego użytku: dwa stoły, gniazdko elektryczne,
- dostęp do: wspólne ujęcie wody, piec konwekcyjny.
13. Uczestnik zapewnia sobie we własnym zakresie (przywozi ze sobą): niezbędny sprzęt potrzebny
do przygotowania potraw czyli: garnki, patelnie, drobny sprzęt kuchenny (np. blendery, chochle,

cedzaki, noże, łyżki itp). Organizator zapewnia uczestnikom: talerze oraz sztućce do prezentacji i
degustacji potraw. Nie dopuszcza się, aby uczestnicy korzystali ze swoich talerzy oraz sztućców.
14. Uczestnik we własnym zakresie zapewnia sobie produkty do przygotowania konkursowych dań.
Produkty użyte do przygotowania konkursowych potraw muszą być produktami oznaczonymi
certyfikatem Dziedzictwa Kulinarnego Dolnego Śląska. Dopuszcza się użycie zamiennych produktów
w przypadku braku niezbędnego składnika wśród produktów sieci. Warunek - produkt zamienny ma
pochodzić z Dolnego Śląska. Produkty oznaczone certyfikatem Dziedzictwa Kulinarnego Dolnego
Śląska muszą być głównym składnikiem konkursowych potraw i stanowić minimum 75% receptury
każdej z potraw.
15. Zabrania się używania przez uczestników konkursu częściowo przetworzonych/przygotowanych
półproduktów. Wyjątkiem są półprodukty, których przygotowanie zajmuje więcej czasu niż
przewidziane jest to w Konkursie. Warunkiem dopuszczenia takiego półproduktu jest zgłoszenie go
na etapie przesyłania uzupełnionej Karty zgłoszeniowej.
16. Uczestnicy startują obowiązkowo w ubraniu kucharskim (bluza, zapaska, czapka kucharska).
17. Konkurs Pojedynek Mistrzów składa się z trzech części:
1. Przygotowanie przystawki (czas trwania 20 minut)
2. Przygotowanie zupy (czas trwania 30 minut)
3. Przygotowanie dania głównego (40 minut)
Uczestnik przygotowuje do oceny Jurry po 2 porcje konkursowe każdej potrawy. Czas zatrzymywany
jest po każdej z trzech części Konkursu. Po każdym z trzech etapów następuje przerwa, wówczas w
kolejności zgłoszenia przez uczestników gotowości dania uczestnicy prezentują swoją potrawę przed
Jury. Po zakończonej prezentacji potraw w poszczególnych etapach konkursu, uczestnicy mają 10
minut na posprzątanie swoich stanowisk i po sygnale ze strony Jury wszyscy Uczestnicy rozpoczynają
kolejny etap konkursu. Wszystkie potrawy przygotowywane są równolegle przez każdego z
Uczestników.
18. Dania startujące w Konkursie Pojedynek Mistrzów będą oceniane w następujących kategoriach:
a. Smak potrawy w skali od 0 do 6 punktów
b. Estetyka i sposób serwowania potrawy w skali od 0 do 6 punktów
c. Atrakcyjność potrawy pod kątem marketingowo-sprzedażowym w skali od 0 do 6 punktów (wg
kryteriów: food cost i cena potrawy, długość i pracochłonność przygotowania potrawy, atrakcyjność
dla potencjalnego Gościa restauracji)
d. Wykorzystanie produktów sieci Dziedzictwa Kulinarnego Dolnego Śląska w skali od 0 do 6
punktów.
19. Jury wyłoni zwycięzcę na podstawie łącznej ilości punktów zdobytych we wszystkich etapach
Konkursu.
20. Zwycięzca Konkursu oraz Organizator mają prawo do używania nazwy i receptury zwycięskich dań
oraz ich sprzedaży.
21. Ogłoszenie wyników odbędzie się w czasie VI Festiwalu Smaków Liczyrzepy.
22. W przypadku złamania przez Uczestnika, któregoś z punktów niniejszego Regulaminu Organizator
ma prawo go zdyskwalifikować.

Warunki organizacyjne
1. Każdy uczestnik biorący udział w Konkursie jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad
Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz BHP.
2. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegania zaleceń Organizatora.
3. Organizator zastrzega prawo do zmiany w niniejszym Regulaminie.
Wszelkie pytania oraz wnioski prosimy kierować na adres:
festiwalsmakow@dworliczyrzepy.pl
601483493 Anna Miluta

