
Regulamin konkursu  "Pleśnieński Smak" 
Pleśna – 2022 r. 

 
1. Cele konkursu: 
- promocja lokalnych specjałów kulinarnych; 
- podtrzymywanie miejscowej tradycji w produkcji żywności w szczególności zawierającej 

w składzie owoce i/lub produkty pochodzenia pszczelego; 
- propagowanie dobrych praktyk żywieniowych i lokalnych receptur na potrawy; 
- poszerzenie pakietu usług turystycznych o lokalne produkty i potrawy. 
 
2. Organizatorzy: 
- Centrum Kultury w Pleśnej, 
- Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Karniowicach. 
 
3. Termin i miejsce: 
-   17 lipca 2022 r. (niedziela) – Łowczówek, Ośrodek Sportowo – Rekreacyjny „Relaks”. 
 
4. Uczestnicy: 
- stowarzyszenia i gospodarstwa agroturystyczne, Koła Gospodyń Wiejskich, zrzeszenia 
producentów i producenci owoców oraz miodów, gospodarstwa rolne i ogrodnicze, 
przetwórnie, lokalne przedsiębiorstwa. 
 
5. Sposób oceny – kryteria oceny i kategorie zgłaszanychproduktów: 
a) oryginalność receptury- punktacja: 1-5 pkt., 
b) smak potrawy/produktu - punktacja: 1-5 pkt., 
c) nawiązanie do lokalnej tradycji- punktacja: 1-5 pkt., 
d) estetyka podania - punktacja: 1-5 pkt. 
 
6. Kategorie wyrobów zgłaszanych do konkursu:  
I.  napoje, wina i nalewki,  
II. desery, ciasta i wypieki,  
III. potrawy domowe. 
 
7. Warunki uczestnictwa: 
- uczestnik może zgłosić do konkursu (za pomocą karty zgłoszenia) tylko jedną 

potrawę/produkt, w jednej wybranej kategorii, 
- potrawa/produkt w swojej recepturze powinna zawierać owoce lub produkty pszczele – 

kryterium lokalnej tradycji, 
- oceny potraw/produktów dokonuje Komisja Konkursowa wyłoniona w trakcie XIX Święta 

Owoców i Produktów Pszczelich Gminy Pleśna, 
- wystawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad higieny w czasie transportu 

i prezentacji potraw/produktów podczas „Święta” oraz bierze pełną odpowiedzialność za 
ich pochodzenie. 
 

8. Rozstrzygnięcie i nagrody: 
- laureaci w poszczególnych kategoriach wyłonieni zostaną w dzień organizacji konkursu, 

a ogłoszenie wyników będzie częścią programu XIX Święta Owoców w Pleśnej.  
- laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, wszyscy uczestnicy otrzymają 

pamiątkowe dyplomy. 
 
9. Organizatorzy zapewniają: 
- wyposażenie stoisk wystawowych w dostęp do wody, środki czystości, wskazane, 

wydzielone sanitariaty i kosze do składowania odpadów oraz, po wcześniejszym 
zgłoszeniu, możliwość podłączenia energii elektrycznej. 
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