
 

REGULAMIN dla UCZESTNIKÓW

PODHALAŃSKIEGO FESTIWALU POTRAW WIGILIJNYCH W SZAFLARACH

W DNIU 27 GRUDNIA 2015

organizowanego przez

GMINNE CENTRUM KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI

W SZAFLARACH

INFORMACJE OGÓLNE

1. Organizatorem Podhalańskiego Festiwalu Potraw Wigilijnych jest Gminne Centrum 
Kultury Promocji i Turystyki w Szaflarach.

2. Czas i miejsce konkursu:

• data: 27 grudnia 2015 r. 

• miejsce: plac przy Urzędzie Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA KONKURSU

1. Propagowanie tradycji kulinarnej Regionu Podhala.

2. Odkrywanie i promowanie talentów i osobowości kulinarnych.

3. Poznawanie nowych trendów w polskiej gastronomii.

4. Poszukiwanie pomysłów na oryginalne łączenie smaków, nowych rozwiązań 
technologicznych oraz nowatorskiej estetyki potraw na talerzu.

5. Doskonalenie umiejętności kulinarnych, rozbudzanie kreatywności.

WARUNKI UCZESTNICTWA 

Do konkursu zapraszamy wszystkich Szefów Kuchni i Kucharzy, którzy nie boją się 
kulinarnej rywalizacji i traktują ją, jako swoisty trening umiejętności praktycznych i 
możliwość pokazania swoich umiejętności i osobowości. 
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W konkursie biorą udział zespoły składające się z dwóch osób: 

1.  Szefa zespołu – kucharza profesjonalisty posiadającego dowolny stopień w hierarchii 
zawodowej. Szef odpowiedzialny jest za wybór dań konkursowych, przygotowanie 
stanowiska pracy, organizację, smak, estetykę i sposób podania. 

2.  Pomocnika Szefa – kucharza posiadającego dowolny stopień w hierarchii zawodowej. 
Pomocnik oceniany będzie, za jakość pracy oraz umiejętność serwowania dań wg 
zaplanowanych przez Szefa działań. 

Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest wysłanie czytelnie i prawidłowo wypełnionego 
Formularza Zgłoszeniowego wraz z dołączonymi zdjęciami proponowanych dań 
konkursowych w terminie do 7 grudnia 2015r. 

Zgłoszenia prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres: gckpit@szaflary.pl

ZASADY KONKURSU 

Przedmiotem konkursu są danie główne i przystawka.

Konkurs składa się z dwóch etapów: 

I etap – przesłanie Formularza wraz ze zdjęciami potraw i recepturami. 

O zakwalifikowaniu drużyny do II etapu konkursu zadecyduje Jury Selekcyjne. Lista 
wybranych zespołów zostanie ogłoszona do 10 grudnia 2015 roku. Uczestnicy 
zobowiązani są potwierdzić swój udział najpóźniej 10 dni przed datą konkursu. W 
przypadku rezygnacji z udziału w konkursie na to miejsce wejdzie zespół z listy 
rezerwowej. Zespół rezerwowy poinformowany zostanie o udziale w konkursie na 8 dni 
przed datą konkursu. 

II etap  – finał konkursu kulinarnego. 

SPRAWY ORGANIZACYJNE 

Uczestnicy przybędą na miejsce w dniu 27 grudnia 2015 roku do godziny 12:00.

W dniu 18 grudnia 2015, odbędzie się spotkanie organizacyjne, podczas którego 
przeprowadzone zostanie losowanie kolejności startu poszczególnych zespołów. 

Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć oraz receptur uczestników. 

Zgłoszone receptury oraz fotografie muszą być autorskie i nie mogą być kopiowane lub 
naruszać praw autorskich osób trzecich. 
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Uczestnicy w dniu zakończenia konkursu przenoszą autorskie prawa majątkowe do 
przesłanych materiałów w tym do receptury i zdjęć oraz prawa do rozpowszechniania 
opracowań materiałów, obejmujące, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, wszystkie 
znane w momencie przeniesienia pola eksploatacji, a w szczególności: utrwalanie, 
zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci 
komputera, publiczne wykonanie albo publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, 
najem, dzierżawą, nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej 
przez stacje naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne 
nadanie utworu nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną, publikacja i 
dystrybucja poprzez Internet. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i lokalizacji konkursu bez podania 
przyczyny. 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny. 

DANIA KONKURSOWE 

Danie główne 

1. Tematem dania głównego jest  tradycyjna podhalańska potrawa wigilijna.

2. Przepis jak i sposób serwowania powinien być niepowtarzalnym autorskim pomysłem.

3. Jury oceni kreatywność, smak i estetykę dania. 

4. Produkt do dania głównego i przystawki uczestnicy organizują we własnym zakresie.

5. Pozostałe produkty do dania głównego i przystawki uczestnicy przywiozą ze sobą w 
formie opisanej w dalszej części Regulaminu.

6. Produkt nie będzie wcześniej mrożony. 

Przystawka 

1. Przystawka powinna spełniać warunki przystawki restauracyjnej i być zgodną z 
tematem konkursu.

2. Kryterium oceny przystawki stanowić będą: pomysłowość, techniki użyte w 
przygotowaniu przystawki oraz estetyka podania.

3. Pozostałe produkty do przystawki Uczestnicy przywiozą ze sobą w formie opisanej w 
dalszej części Regulaminu.

4. Produkt nie będzie wcześniej mrożony.
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Czas konkursu 

1. Zespoły konkursowe będą przystępować do konkursu, co 15 min wg ustalonej 
kolejności.

2. Czas na przygotowanie dania głównego i przystawki to 60 minut.

WARUNKI TECHNICZNE 

Organizator zapewnia: 

• piec konwekcyjno-parowy na każdym ze stanowisk (bez GN), 

• kuchenkę indukcyjną,

• stół roboczy ze zlewem, 

• stanowisko do pracy w formie blatów około 3m / 1 stanowisko,

• kosz na odpady. 

Uczestnicy mogą przywieźć ze sobą każdy potrzebny sprzęt (gazowy, elektryczny), 
niezbędny do wykonania dań po uprzednim uzgodnieniu z Organizatorem. Dodatkowe 
urządzenia nie zgłoszone organizatorowi nie będą dopuszczone do użycia podczas 
konkursu. Drobny sprzęt potrzebny do wykonania zadania uczestnicy przywożą ze sobą 
(garnki, patelnie, noże, deski, itp.). 

Strój 

W czasie konkursu obowiązuje przepisowe ubranie kucharskie: 

• bluza, zapaska, czapka (kolor biały), 

• profesjonalne spodnie i buty (kolor czarny). 

KRYTERIA OCENY 

Jury degustacyjne oceniać będzie: 

• prezentacja potrawy, 

• wrażenie ogólne, 

• brak sztucznych dodatków z mieniających smak produktów, 

• techniki użyte w przygotowaniu, 
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• smak potrawy, 

• zestawienie smakowe produktów,

• prawidłowy dobór dodatków, 

• stopień trudności wykonania potrawy.

Jury techniczne oceniać będzie ponadto: 

• miejsce pracy, 

• przygotowanie produktów i sprzętu, 

• podział i estetyka pracy, 

• segregacja produktów, 

• profesjonalizm, 

• prawidłowa technika produkcji, 

• zużycie produktu, 

• prawidłowe zastosowanie obróbki technologicznej. 

Miejsce pracy 

• przygotowanie produktów i sprzętu, 

• podział i estetyka pracy, 

• segregacja produktów, 

• profesjonalizm, 

• prawidłowa technika produkcji, 

• zużycie produktu, 

• prawidłowe zastosowanie obróbki technologicznej. 

ARKUSZ OCEN – Jury degustacyjne 

Kryteria oceny i ilość punktów 

Prezentacja potrawy (maksymalnie 20 punktów): 

• zgodność potrawy z recepturą 0–5, 

• proporcjonalność elementów 0–5, 
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• estetyka podania 0–5, 

• odpowiednia ilość składników 0–5. 

Smak potrawy (maksymalnie 40 punktów): 

• smak 0–20, 

• użyte przyprawy 0–5, 

• aromat potrawy 0–5, 

• odpowiednia temperatura 0–5, 

• tekstura potrawy 0–5. 

Suma punktów (maksymalnie 60 punktów) 

Podczas konkursu sumaryczna ocena za danie główne od sędziów degustacyjnych i 
technicznych pomnożona zostanie przez wskaźnik 0,75, natomiast sumaryczna ocena za 
przystawkę od sędziów degustacyjnych i technicznych pomnożona zostanie przez 
wskaźnik 0,25. 

ARKUSZ OCEN – Jury techniczne 

Kryteria oceny i ilość punktów 

Miejsce pracy (maksymalnie 25 punktów): 

• prezentacja szefa ekipy i kucharza pomocniczego 0–5, 

• przygotowanie stanowiska pracy 0–5, 

• czystość pracy, higiena 0–5, 

• zużycie produktu, gospodarka odpadami 0–5, 

• umiejętności organizacyjne 0–5. 

Przygotowanie zawodowe (maksymalnie 20 punktów): 

• prawidłowa technika obróbki produktu 0–5, 

• dostosowanie metody termicznej do rodzaju składników 0–5, 

• zastosowane techniki 0–5, 

• poziom umiejętności 0–5. 
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Punktacja czasu pracy 

Punkty czasowe zostaną przyznane przez sędziego technicznego i dodane do 
sumarycznej oceny sędziów konkursowych. 

Za każdą 1 minutę spóźnienia, sędzia techniczny odejmie z puli 15 punktów czasowych 1 
punkt karny. 

Po przekroczeniu 15 minut ponad regulaminowy czas, praca zostanie przerwana i 
oceniona w stopniu, w jakim została wykonana. 

Maksymalna ilość punktów ujemnych 15. 

ROZSTRZYGNIĘCIE

Wyniki zostaną ogłoszone tego samego dnia po zakończeniu konkursu.

Dla Zwycięzców Podhalańskiego Festiwalu Potraw Wigilijnych przygotowano cenne 
nagrody.
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