
Płock, dnia 23 sierpnia 2011 r. 

REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO
 "NAJLEPSZA POTRAWA DOŻYNEK PŁOCKICH

2011 ROKU"

Organizator konkursu: Starosta Płocki i Prezydent Miasta Płocka 

Cel konkursu: 
1. propagowanie potraw regionalnych i sztuki kulinarnej,
2. promocja Mazowsza Płockiego,
3. aktywizacja  społeczności  Płocka  i  gmin  ościennych  poprzez  wymianę 

doświadczeń i przepisów,
4. przedstawienie  uczestnikom  Dożynek  Płockich  dorobku  kulinarnego  ziemi 

płockiej. 

Tematyka konkursu:
Każda gmina regionu płockiego może zgłosić do konkursu jedną potrawę regionalną 
wraz  z  opisem  jej  wykonania.  Nie  dopuszcza  się  do  konkursu  napojów 
alkoholowych.  Potrawy  zostaną  ocenione  przez  jury,  a  trzy  najlepsze  zostaną 
nagrodzone.  Informacja  o  zwycięskich  potrawach  zostanie  zaprezentowana  przez 
członka  jury  podczas  prezentacji  na  telebimie  o  gminie  przygotowującej  daną 
potrawę. 

Adresaci konkursu:
Gminy regionu płockiego.

Data i miejsce rozstrzygnięcia konkursu:
4 września 2011 r. 
Miejskie Centrum Sportu - Stadion miejski w Płocku, ul. Sportowa 3.

Warunki uczestnictwa w konkursie:
1.  Przystąpienie  do  konkursu  następuje  poprzez  zaakceptowanie  postanowień 
niniejszego regulaminu i wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz złożenie jej osobiście 
lub przesłanie jej do dnia 29 sierpnia 2011 r. na adres: Urząd Miasta Płocka, Stary 
Rynek 1,  09-400 Płock,  Wydział  Organizacji  i  Procesów Pracy bądź  mailowo na 
adres: anna.domanska@plock.eu.

2. Gotowy formularz karty zgłoszeniowej znajduje się na stronie internetowej Urzędu 
Miasta  Płocka:  www.plock.eu oraz  Starostwa  Powiatowego  w  Płocku: 
www.powiat.plock.pl oraz w  Wydziale Organizacji i Procesów Pracy Urzędu Miasta 
Płocka (budynek Ratusza, pok. 115A, I piętro). 

http://www.plock.eu/
http://www.powiat.plock.pl/


3.  Gminy,  które  zgłosiły  uczestnictwo w konkursie  powinny  w dniu  dożynek,  tj. 
4  września  2011  r.  do  godz.  15.00  dostarczyć  przygotowane  potrawy  do 
wyznaczonego stoiska na Stadionie miejskim w Płocku. 

4.  Gminy  uczestniczące  w  konkursie  zobowiązują  się  dostarczyć  organizatorowi 
razem  ze  zgłoszeniem  informację  o  potrawie  zgłoszonej  do  konkursu  (rodzaj 
potrawy, receptura, w miarę możliwości opis lub zdjęcie). 

Ocena potraw:
1.  Jury  oceni  potrawy  pod  względem  smaku,  prezentacji,  związku  z  regionem, 
oryginalności. 
2. Oceny potraw dokona jury powołane przez Starostę Płockiego i Prezydenta Miasta 
Płocka.  Potrawy  otrzymują  tytuł  „Potrawa  regionalna  Dożynek  Płockich  2011”. 
Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
3. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w trakcie dożynek.

Postanowienia końcowe:
1. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte
w regulaminie.
2. Pisemne zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na
przetwarzanie danych do celów konkursu (w tym publikacji prasowej i internetowej).
3. Zwycięzkie gminy mają prawo do serwowania potraw wraz z umieszczaniem
informacji o przyznanym tytule „Potrawa regionalna Dożynek Płockich 2011”
w kampaniach promocyjnych swojej działalności. Gminy biorące udział w konkursie 
użyczą  prawa do  publikacji  swoich  przepisów w wydawnictwach  Urzędu  Miasta 
Płocka i Starostwa Powiatowego w Płocku.

Kontakt
Urząd Miasta Płocka 
Wydział Organizacji i Procesów Pracy
Anna Domańska
Stary Rynek 1
09-400 Płock
tel. (24) – 367-15-87
fax. (24) – 367-14-02
mail: anna.domanska@plock.eu.

Starostwo Powiatowe w Płocku
Ewelina Maliszewska
ul. Bielska 59
09 – 400 Płock
tel. (24) 267-67-84
mail:kp@powiat.plock.pl

mailto:kp@powiat.plock.pl
mailto:anna.domanska@plock.eu
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