II Międzynarodowy Turniej Smaków na Zamku w Liwie
„O Kielich Wojciecha Wielądko”

REGULAMINU KONKURSU
„Gościniec z podróży”
– najlepszy regionalny podarunek kulinarny
z podróży szlakiem Wielkiego Gościńca Litewskiego
Warszawa – Wilno
1. ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem konkursu na „Gościniec z podróży”, czyli najlepszy regionalny lub lokalny podarunek
kulinarny z podróży szlakiem Wielkiego Gościńca Litewskiego Warszawa – Wilno są: Muzeum Zbrojownia
na Zamku w Liwie i Lokalna Organizacja Turystyczna Wielki Gościniec Litewski.
2. PRZEDMIOT KONKURSU
a) Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najciekawszych produktów żywnościowych regionalnych
i lokalnych, które mogą być kulinarnym symbolem miejscowości, w której powstają i mogą być
oryginalnym podarunkiem - gościńcem z podróży szlakiem Wielkiego Gościńca Litewskiego Warszawa –
Wilno,
b) Zgłaszane produkty powinny pochodzić z następujących obszarów: Warszawa, powiaty miński,
węgrowski, sokołowski, siemiatycki, bielsko-podlaski, białostocki, sokólski oraz z Grodzieńszczyzny
na Białorusi i z Wileńszczyzny na Litwie.
c) Produkty zgłaszane do konkursu to m. in. charakterystyczne pieczywo, ciasta, ciastka, wędliny, słodycze,
przetwory, zioła, miody, nalewki, napoje itp.
d) Produkty powinny być opakowane i oznakowane, tak aby mogły być przewożone lub przenoszone
w przypadku zakupu w formie podarunku,
e) Produkty konkursowe powinny być związane z obszarem geograficznym i historycznym, powinny
charakteryzować się szczególnymi cechami, często wynikającymi ze specyficznych warunków kulturowych,
klimatycznych i glebowych regionu i miejscowości, z którego pochodzą. Powinny być wytwarzane w małej
skali, tradycyjnymi metodami, ze składników lokalnie dostępnych, wywodzić się z tradycji
i kultywowanych na danym terenie zwyczajów oraz być od dawna znane w okolicy,
f) Produkty powinny być dostępne w sprzedaży ciągłej lub czasowej.
3. UCZESTNICY KONKURSU
a) Do udziału w konkursie Organizatorzy zapraszają: osoby prywatne, firmy, organizacje pozarządowe,
grupy nieformalne (np. Koła Gospodyń Wiejskich, sołectwa), instytucje (ośrodki kultury, szkoły) oraz
jednostki samorządu terytorialnego z powiatów, przez które przebiega szlak Wielkiego Gościńca
Litewskiego,
b) Uczestnicy konkursu mogą równocześnie uczestniczyć w kiermaszu produktów regionalnych, który
odbywać się będzie na Podzamczu w sobotę 25 lipca w godz. 11.00 – 19.00 i w niedzielę 26 lipca w godz.
10.00 – 16.00. Dla uczestników konkursu stoiska na kiermaszu będą udostępniane bezpłatnie. Warunkiem

udziału w kiermaszu jest zgłoszenie wypisane na odrębnej karcie i przesłane do Organizatora do dnia 10
lipca 2015 r. na adres podany poniżej.
4. TERMIN KONKURSU
a) Konkurs ma charakter otwarty. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie i przesłanie karty
zgłoszenia wraz z opisem zgłaszanego do konkursu produktu żywnościowego w terminie do 10 lipca
2015r. na adres: Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie, ul. Batorego 2, Liw, 07-100 Węgrów,
e-mail: lotwgl@wp.pl
b) Zgłoszony produkt powinien być zaprezentowany podczas trwania finału konkursu, tj.

w dniu

25 lipca 2015 r. na Zamku w Liwie. Początek konkursu o godz. 11.30. Każdy uczestnik konkursu będzie
miał zapewnione miejsce do prezentacji produktu.
c) Rejestracja uczestników Konkursu i przygotowanie prezentacji produktów konkursowych rozpocznie się
w dniu 25 lipca od godz. 11.00 na Podzamczu w Liwie.
5.WARUNKI UCZESTNICTWA
a) Uczestnik prezentuje zgłoszony do konkursu „Gościniec z podróży” w miejscu wskazanym przez
Organizatora. Prezentacje konkursowe odbędą się w Sali Rycerskiej na Zamku w Liwie.
b) Karta konkursowa i informacje na temat konkursu dostępne są na stronach
internetowych: www.liw-zamek.pl lub www.wielkigoscinieclitewski.pl
c) Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu nie więcej niż dwa podarunki regionalne,
d) Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
6. KRYTERIA OCENY ZGŁOSZONYCH PODARUNKÓW KULINARNYCH – GOŚCIŃCÓW Z PODRÓŻY
a) Oceny podarunków kulinarnych dokona Komisja Konkursowa. Skład Komisji Konkursowej ustala
Organizator. Przewodniczącym Komisji Konkursowej będzie Tomasz Jakubiak, kucharz i dziennikarz
kulinarny, gospodarz popularnych programów „Jakubiak w sezonie” i „Jakubiak lokalnie” w telewizji
„Kuchnia +”.
b) W konkursie ocenie podlegać będą podarunki kulinarne według następujących kryteriów:
smak, wygląd, regionalność, oryginalność opakowania, dostępność dla turysty
c) Komisja Konkursowa ma prawo do dodatkowego nagradzania wyróżniających się prezentacji. Decyzja
Komisji Konkursowej jest ostateczna.
7. OGŁOSZENIE WYNIKU KONKURSU
a) Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w dniu 25 lipca 2015 r. około godz. 18.00 na scenie
plenerowej na Podzamczu w Liwie,
b) Laureatom i uczestnikom konkursu zostaną wręczone nagrody pieniężne oraz pamiątkowe dyplomy.
Wszelkie kwestie sporne nieuregulowane niniejszym Regulaminem a mogące wyniknąć w trakcie
realizacji konkursu rozstrzyga Organizator.
Informacji udziela: Aneta Tempczyk, tel. 536 838 500 lub 25 792 57 17, e-mail: lotwgl@wp.pl

