
REGULAMIN KONKURSU 

pn. „Wielkanocne przepisy tradycyjnej kuchni Powiatu Tureckiego” 

I. Postanowienia ogólne: 

1. Organizatorem konkursu pn. „Wielkanocne przepisy tradycyjnej kuchni Powiatu Tureckiego” 

jest Starosta Turecki.  
2. Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców Powiatu Tureckiego. 
3. Przedmiotem konkursu jest przepis na tradycyjne wielkanocne danie Powiatu Tureckiego, 

wykonane z lokalnych produktów. 
4. Dla uczestników konkursu Organizator przewidział atrakcyjne nagrody rzeczowe.  

 II. Cel konkursu: 

1. Promocja lokalnych produktów i kulinarnych tradycji wielkanocnych.  
2. Identyfikacja i zgromadzenie wiedzy o potrawach wielkanocnych. 
3. Wyszukanie potraw regionalnych, mogących stać się  wizytówką Powiatu Tureckiego. 
4. Promocja talentów kulinarnych. 
5. Budowa tożsamości kulturowej w oparciu o ciągłość tradycji przekazywanej z pokolenia 

twórców na dzieci i młodzież. 
6. Upowszechnienie wiedzy dotyczącej wykorzystania walorów regionalnych potraw w ofercie 

lokalnego rolnictwa, turystyki, agroturystyki oraz rzemiosła i przetwórstwa.  
7. Wydanie publikacji poświęconej tradycyjnym przepisom wielkanocnym charakterystycznym 

dla Powiatu Tureckiego. 

 III. Warunki uczestnictwa: 

1. Do konkursu można zgłosić maxymalnie 5 przepisów wraz z wykonanymi zdjęciami potraw.  
2. Przepis dotyczy wielkanocnych dań regionu Powiatu Tureckiego wykonanych z lokalnych 

produktów. 
3. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie przepisy nienaruszające praw autorskich osób 

trzecich. 
4. Ocena przepisu dokonywana będzie w oparciu o następujące kryteria: regionalność, 

kreatywność, estetyka.  
5. Przepisy oraz zdjęcia do konkursu należy przysyłać w formie elektronicznej  jako załącznik na 

adres e- mail: promocja@powiat.turek.pl  
6. Nadsyłane przepisy należy  opisać w wiadomości e - mail danymi: nazwa potrawy,  imię i 

nazwisko autora/autorów, informacja dotycząca działalności grupy/osoby biorącej udział w 

konkursie m.in. o dokonaniach, podjętych ciekawych inicjatywach, mile widziany opis 

kulinarnych zwyczajów wielkanocnych,  telefon kontaktowy (karta zgłoszeniowa – do 

pobrania). 
7. Nadsyłanie prac konkursowych do dnia 26.03.2021r. 
8. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na 

publikacje w  materiałach promocyjnych Powiatu Tureckiego.  
9. Podsumowanie i ogłoszenie werdyktu konkursu odbędzie się za pośrednictwem mediów 

społecznościowych, z kolei informację o terminie i miejscu odebrania nagrody zwycięzca 

otrzyma telefonicznie.   

Kontakt do organizatorów: 

Biuro Promocji Starostwa Powiatowego w Turku - 632223208, 632223227 

mailto:promocja@powiat.turek.pl
tel:+48632223208


 

 


