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Regulamin konkursu „Gotujmy razem w Grocholubiu” 

 

I.  Postanowienia ogólne 
Współorganizatorami konkursu „Gotujmy razem w Grocholubiu” jest grupa nieformalna 
Kobiety z Grocholubia oraz Gmina Walce.  
Konkurs jest zorganizowany w ramach Programu „Działaj lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz 
Stowarzyszenie Kraina Św. Anny. 
 

II.  Przedmiot i cel konkursu 
Przedmiotem konkursu jest przygotowanie grochówki według receptury przekazanej przez 
poprzednie pokolenia z terenu gminy Walce. Przepis na grochówkę musi być związany  
z tradycją kuchni regionalnej z terenu Gminy Walce lub województwa opolskiego. 

 

Celem konkursu jest integracja i aktywizacja mieszkańców, budowa więzi między starszym  
a młodszym pokoleniem mieszkańców gminy, budowa więzi między mieszkańcami sąsiednich 
miejscowości, zachowanie dziedzictwa i tradycji kulinarnych,  wzmocnienie współpracy  
i solidarności lokalnej społeczeństwa, promocja potraw regionalnych, prezentacja kuchni 
lokalnej i tradycyjnej gminy i regionu województwa opolskiego.  
 

III.  Uczestnicy Konkursu 
1.   Uczestnikami konkursu mogą być drużyny reprezentujące poszczególne sołectwa wchodzące 

w skład Gminy Walce. 
2. Każde Sołectwo może zgłosić udział w konkursie tylko jednej drużyny. Jedna drużyna może 

liczyć od 1 do 3 osób.  
3. Członkami drużyn mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, amatorsko zajmujące się 

gotowaniem.  
4. Członkowie każdej z drużyn wyłaniają Leadera, który jest uprawniony do reprezentowania 

drużyny i odbioru nagrody. 
5. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie do konkursu przez Sołtysa wsi, przez złożenie 

wypełnionej karty zgłoszenia w pokoju nr 14 Urzędu Gminy Walce do dnia 15 września 2016 
r.  

6. Każda drużyna musi otrzymać od organizatora potwierdzenie udziału, bez którego nie może 
uczestniczyć w konkursie. Potwierdzenie zostanie przekazane telefonicznie lub mailowo 
wskazanemu w karcie zgłoszenia Leaderowi.  

7. Każda drużyna zgłasza 1 przepis na grochówkę. 
 

IV.  Sposób organizacji konkursu 
1. Konkurs odbędzie się na terenie boiska sportowego w Grocholubiu przy ul. Łąkowej w dniu 

01 października 2016 r. (sobota), w godzinach od 14:00 do 17:00. 
2. Drużyny zobowiązane są do stawienia się na boisku i przygotowania swojego stanowiska  

pracy na 1 godzinę przed rozpoczęciem konkursu, tj. o godz. 13:00. 
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3. Każda z drużyn ugotuje ok. 10-14 litrów grochówki (pojemność wkładu kociołka wynosi 
maks. 14 l) w terminie od godz. 14:00 do godz. 17:00.  

4. Ze względu na ograniczony czas konkursu, należy wcześniej odpowiednio przygotować 
składniki potrawy, tak, by potrawa była gotowa do spożycia i degustacji ok. godz. 17:00. 

5. Każda drużyna, przed konkursem, zobowiązana jest do przekazania Organizatorom  receptury 
potrawy, sposób wykonania, opis tradycji i miejsce pochodzenia, oraz sposób podawania 
potrawy. Dostarczenie opisu jest warunkiem dopuszczenia ekipy do konkursu. Opis jest 
załącznikiem do karty zgłoszeniowej. 

6. Organizatorzy konkursu zapewniają uczestnikom miejsce pracy, kociołek z paleniskiem, 
drewno na opał, stół,  jednorazowe miseczki/talerze oraz sztućce do degustacji przygotowanej 
potrawy, dostęp do wody bieżącej.   

7. Każda z drużyn otrzyma od Organizatorów bon zakupowy o wartości 70 zł, za który będzie 
mogła nabyć składniki przygotowanej potrawy. Pozostałe koszty, tj. koszty dojazdu,  zakupu 
pozostałych produktów potrzebnych do wykonania dania konkursowego (przewyższające 
kwotę 70 zł) oraz koszty ewentualnego wystroju stoiska konkursowego uczestnicy konkursu 
ponoszą we własnym zakresie. 

8. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się używania w trakcie trwania konkursu urządzeń 
ciśnieniowych i kuchenek gazowych. 

9. Uczestnicy umożliwi ą Komisji oraz odwiedzającym imprezę gościom  degustację potrawy. 
10. Oceny ugotowanej grochówki dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów. 
11.  Każda potrawa oceniona zostanie w kategoriach:  

a) smak potrawy  
b) wygląd potrawy i sposób podania  
c) związek z regionem woj. opolskiego  
d) sposób przygotowania potraw, czystość stanowiska, prezentacja stanowiska i uczestników  

12. Każdy z Jurorów oceniając potrawę danej drużyny,  przyznaje od 0 do 6 punktów w w/w 
kategoriach. Z posiedzenia komisji konkursowej zostanie sporządzony protokół. 

13. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną tego samego dnia o godz. 18:30. 
14. Dla wszystkich drużyn – uczestniczących w konkursie organizatorzy przewidują nagrody 

rzeczowe. 
 

V.  Postanowienia końcowe  
1. Regulamin konkursu udostępniony jest do wglądu w siedzibie Gminy Walce, a także na 

stronie internetowej www.walce.pl. 
2. Informacje dotyczące konkursu udzielane są pod numerem tel. 774667545 lub 788682546 lub 

mailowo: ue@walce.pl  
3. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany regulaminu konkursu. Organizatorzy mają 

obowiązek niezwłocznego powiadomienia Leaderów drużyn o zmianach regulaminu. 

 

  

 


