
 
 
 
 
 
 
 

 
REGULAMIN II SZTUTOWSKIEGO TURNIEJU KULINARNEGO 

 
DEFINICJE 
Regulamin turnieju – oznacza niniejszy regulamin, który definiuje wszystkie warunki i zasady udziału Uczestników w turnieju 
kulinarnym urządzanym pod nazwą „II Sztutowski Turniej Kulinarny”, w szczególności zasady rekrutacji, sposób eliminacji oraz 
nagradzanie uczestników. 
 
I Organizator i czas trwania Turnieju 
1. Organizatorem II Sztutowskiego Turnieju Kulinarnego, zwanego dalej Turniejem, jest Stowarzyszenie Szkolna 13 

reprezentowane przez Prezesa  - Elenę Madej. 
2. Turniej rozpoczyna się 26 maja 2018 r.  o godz. 13.00  i trwać będzie do godziny 15.00. 
3. Turniej zostanie zorganizowany na terenie Szkoły Podstawowej w Sztutowie obok placu zabaw. W przypadku deszczu może 

być przeniesiony do budynku szkoły (ul. Szkolna 13). 
4. Turniej stanowi część realizacji zadania publicznego pod nazwą „Rodzinne gotowanie – II Sztutowski Turniej Kulinarny”, jest 

konkursem promującym kuchnię lokalną i tradycyjną i z definicji nie podlega ustawie o grach hazardowych. 
5. Turniej został sfinansowany przez Gminę Sztutowo w ramach środków otrzymanych na realizację zadania publicznego. 
6. Dane osobowe uczestników Turnieju będą przetwarzane na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

O ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2016, poz. 922 ze zm.), każdy z uczestników zobowiązany jest do podpisania 
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku dla celów przeprowadzenia Turnieju. 

 
II Idea Turnieju  
1. Turniej Kulinarny ma na celu prezentację tradycyjnych dań kuchni polskiej, które funkcjonują na terenie Żuław i Mierzei 

Wiślanej. Ważnym elementem jest promocja dań lokalnych, przygotowanych z regionalnych produktów                                      
wśród mieszkańców  i gości gminy Sztutowo oraz kultywowanie tradycji regionalnej. 

2. Celem jest również: 
a) kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o tradycji kulinarnej Żuław i Mierzei, 
b) integracja środowiska lokalnego, młodzieży, wolontariuszy i społeczników, 
c) zwiększenie liczby dzieci znających walory gminy i dumnych z miejsca zamieszkania. 

 
III Warunki uczestnictwa w Turnieju 
1. Konkurs zorganizowany jest jako prezentacja potraw tradycyjnych, najlepiej związanych z Mierzeją i Żuławami. Zadanie 

turniejowe polega na przygotowaniu potrawy przeznaczonej do oceny i dostarczeniu do oceny komisji konkursowej. 
2. Nie przewiduje się wyodrębnienia żadnych kategorii wiekowych. 
3. Potrawy mogą zgłaszać osoby fizyczne, instytucje, rodziny, grupy formalne i nieformalne. 
4. Turniej ma charakter konkursu amatorskiego. 
5. Do konkursu można zgłosić przystawkę, danie główne lub zupę. 
 
IV Zasady organizacyjne 
1. Każdy z uczestników konkursu będzie miał przyznane stanowisko konkursowe do prezentacji potrawy. W celu jej 

ewentualnego podgrzania, udekorowania, wykończenia, będzie mógł skorzystać z kuchni Szkoły Podstawowej w Sztutowie, 
potrawa powinna być jednak dostarczona na konkurs w formie gotowego produktu i tutaj ewentualnie wykończona. 

2. Uczestnicy konkursu sami ponoszą koszty dojazdu i koszty zakupu produktów potrzebnych do wykonania dań. 
3. Drobny sprzęt kuchenny (np. garnek do odgrzania potrawy), zastawę stołową (talerze, wazy na zupę itp.) potrzebną                          

do zaprezentowania dań konkursowych oraz ewentualne elementy wystroju stołu (obrusy, serwetki, itp.) każdy uczestnik 
konkursu zapewnia we własnym zakresie. 

4. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się używania w trakcie trwania konkursu urządzeń ciśnieniowych. 
5. Nad prawidłowym przebiegiem Turnieju czuwać będzie Jury w składzie: 

o Przedstawiciela szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie kucharz i technik żywienia, 
o Przedstawiciela Urzędu Gminy w Sztutowie, 
o Przedstawiciela zaprzyjaźnionej ze Stowarzyszeniem instytucji, 
o Przedstawiciela hotelu o doskonałej kuchni, 
o Przedstawiciela Szkoły Podstawowej w Sztutowie. 

 

Gmina Sztutowo 



V Zasady przeprowadzania konkursu 
1. Każdy z uczestników konkursu może wykonać  jedno  lub dwa dania z proponowanych kategorii: 

a) Przekąska, 
b) Zupa, 
c) Danie główne, 

2. Każdy  przygotowuje danie konkursowe tak, by można było przygotować minimum 7 porcji dla komisji konkursowej. 
3. Każdy z uczestników zgłasza swoją potrawę komisji konkursowej – do godziny 13.00.  26 maja w miejscu konkursu (plac                 

przy szkole, ul. Szkolna 13) -  podaje jej nazwę oraz imię i nazwisko lub nazwę uczestnika konkursu. 
4. Uczestnik konkursu opisuje swoją potrawę w czasie 2- 3 minut. 
5. Jury próbuje każdej z potraw i ocenia w każdej kategorii w skali od 1 do 30. Maksymalnie 1 potrawa może uzyskać                         

od każdego z członków jury 90 punktów. 
6. Prezentowane potrawy komisja ocenia pod kątem: 

a) doboru składników (zgodnych z ideą konkursu) – do 30 punktów 
b) oryginalności i pomysłowości – do 15 punktów 
c) smaku – do 30 punktów 
d) estetyki podania – do 15 pkt 

7. Zakończenie nastąpi około godz. 15.00 poprzez ogłoszenie wyników przez Przewodniczącego Jury oraz wręczenie nagród                
i dyplomów. 

8. Część potrawy, która nie zostanie wykorzystana do degustacji przez jury zostanie nieodpłatnie przekazana na rzecz                         
X Festynu Rodzinnego. 

9. Ekipy zobowiązane są do dokonania zgłoszenia zamiaru udziału w konkursie do piątku – 25 maja, do godziny 10.00. 
a) Zgłoszenia winny być przesyłane na adres organizatora konkursu: 

Stowarzyszenie Szkolna 13, ul. Szkolna 13, 82-110 Sztutowo pocztą tradycyjną, mailem – 
stowarzyszenie.szkola@gmail.com, faxem lub zgłoszone telefonicznie w siedzibie szkoły – fax/tel.55 247 83 42. 

10. W dniu konkursu uczestnicy podpisują formularz, który zawiera imiona i nazwiska członków każdej ekipy                                            
wraz z kontaktowym numerem telefonu i mailem. Wypełnienie formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody                            
na przetwarzanie danych osobowych uczestników w związku z działaniami promującymi konkurs. 

11. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji informacji o potrawach konkursowych i ich zdjęć oraz relacji                             
z przebiegu konkursu wraz z wykorzystaniem wizerunków poszczególnych uczestników konkursu.  

 
VI Nagrody 
1. Za zajęcie I, II, III miejsca zostaną wręczone dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów turnieju. 
2. Organizator ma prawo przyznać również wyróżnienia i zastosować inny podział miejsc (np. brak miejsca III, ale dwa 

równorzędne miejsca II itp.). Decyzja jury jest ostateczna i nie przewiduje się procedury odwoławczej. 
3. Zdobywca I, II i III miejsca ma prawo do używania tytułu: „Mistrz Sztutowskich Smaków 2018”. 
4. Wszystkie pytania, dotyczące spraw nieobjętych regulaminem prosimy kierować do organizatora konkursu: 
 
Pani Elena Madej –  
Stowarzyszenie Szkolna 13, ul. Szkolna 13, 82- 110 Sztutowo  
mail: stowarzyszenie.szkola@gmail.com,   
fax/tel.55 247 83 42. 
 


