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Regulamin konkursu kulinarnego na potrawę sarmacką 

„Pieprzno i szafranno, moja mościa panno!”, 

w ramach XVI Hubertusa Sarmackiego. 
12 października 2019r. 

 
1. Organizatorem konkursu kulinarnego jest Sienkiewiczówka Oblęgorek. 

2. Konkurs odbędzie się 12 października 2019r. podczas XVI Hubertusa Sarmackiego w 

Sienkiewiczówce w Oblęgorku. 

3. W konkursie mogą wziąć udział wystawcy zgłoszeni do XVI Hubertusa Sarmackiego. By 

wziąć udział w konkursie należy wypełnić odpowiednią rubrykę w |Karcie Zgłoszeniowej do 

Konkursu. 

4. Tematem przewodnim konkursu jest autorskie wykonanie i zaprezentowanie gotowego 

produktu: potrawy sarmackiej, której przepis inspirowany jest tradycyjną kuchnią staropolską. 

Oprócz walorów smakowych ocenie podlegać będzie również związek z tematyką konkursu 

oraz oryginalny sposób zaprezentowania dania na stoisku. 

5. Po stronie uczestników konkursu należy organizacja stoisk oraz zapewnienie wszystkich 

potrzebnych materiałów, produktów do wzięcia udziału w konkursie. Organizator zapewnia 

dostęp do prądu. 

6. Każda z potrwa może  uzyskać maksymalnie 20 pkt: 10 pkt za smak oraz po 5 pkt za 

pomysłowość i sposób prezentacji potrawy przez Wystawcę. Jury składa się z 4 osób. 

7. Do konkursu można zgłosić maksymalnie 1 potrawę. 

8. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić Kartę Zgłoszeniową i przesłać ją e-mailem na 

adres: biuro@oblegorek.pl lub dostarczyć do siedziby organizatora: Sienkiewiczówka ul. 

Parkowa 5, 26-067 Oblęgorek do dnia 5 października 2019r. Zgłoszenia po tym terminie nie 

będą uwzględniane. 
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9. Konkurs rozstrzygnie Komisja, która po degustacji potraw przyzna 3 nagrody (I, II, III 

miejsce) i ewentualne wyróżnienia. 

10. Ocena Komisji Konkursowej odbędzie się w dniu 12 października 2019r. od godz. 14:00 na 

stoiskach. 

11. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się na scenie ok. godz. 16.30. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie Konkursu. 

13. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 784 971 584. 

Michał Sienkiewicz 


