
Regulamin XIII Powiatowego Konkursu Kulinarnego „Niebo w gębie, czyli przysmaki 

powiatu gdańskiego”. 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. XIII Powiatowy Konkurs Kulinarny „Niebo w gębie, czyli przysmaki powiatu 

gdańskiego” odbędzie się 16 września 2018 r. o godz. 16.00 w żuławskim 

domu podcieniowym w Trutnowach, ul. Podcieniowa 7, 83-020 Cedry 

Wielkie. 

2. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Żuławy Gdańskie” z siedzibą w 

Trutnowach, ul. Podcieniowa 7, 83-020 Cedry Wielkie. 

3. Celem konkursu jest promocja kuchni pomorskiej, ze szczególnym 

uwzględnieniem kuchni żuławskiej, słynącej z ciekawych i bogatych dań, 

integracja mieszkańców powiatu gdańskiego oraz promocja żuławskiego domu 

podcieniowego z 1720 r.  

4. Konkurs dofinansowany przez powiat gdański. Sponsorem nagród są również 

Zakłady Mięsne „Nowak”. 

5. Harmonogram:  

a. Kategorie konkursowe: 

1. Dania gdańskie i żuławskie 

2. Dania mięsne 

3. Ryby 

4. Wypieki 

5. Nalewki 

6. Różne 

7. Domowa spiżarnia – przetwory z kwiatów, owoców i ziół dziko 

rosnących. 

b. Zgłoszenia dań konkursowych w w/w kategoriach należy nadsyłać do 10 

września br. na adres e-mail: e.kufel@wp.pl lub pocztą: Trutnowy, ul. 

Podcieniowa 7, 83-020 Cedry Wielkie. 

c. Zgłoszenie musi zawierać: dane autora potrawy, dane kontaktowe 

(telefon/adres e-mail) oraz przepis na potrawę. 

d. Przygotowaną potrawę należy dostarczyć w dzień konkursu, tj. 16 września 

br. od godz. 15.30.  

 

II. Zasady i przebieg Konkursu. 

 

1. Na Konkurs należy dostarczyć do degustacji zgłoszone danie. 

2. Dostarczone w dzień konkursu danie zostaje przypisane do kategorii. 

3. Autor dania zostaje sfotografowany ze swoją potrawą. 

4. Uroczystość rozpoczyna się przedstawieniem Jury, po czym autorzy potraw i 

goście zaproszeni zostają do wysłuchania koncertu muzycznego, a Jury udaje 

się na degustację i ocenę dań. 

5. W każdej kategorii zostaną przyznane 3 główne miejsca i wyróżnienie. 



6. Po zakończeniu obrad prezentowane są wyniki konkursu w każdej z kategorii, 

a uczestnicy zostają nagrodzeni. 

7. Cyklicznie, co dwa lata, Stowarzyszenie wydaje książkę, w której znajdują się 

przepisy na nagrodzone i wyróżnione w dwóch kolejnych Konkursach dania. 

 

III. Postanowienia końcowe. 

 

1. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i jego akceptacji. 

2. Osoba decydująca się na uczestnictwo w Konkursie, wyraża jednocześnie 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym w 

procesie rekrutacji uczestników Konkursu. 

3. Osoba decydująca się na uczestnictwo w Konkursie, wyraża jednocześnie 

zgodę na fotografowanie i umieszczenie fotografii autora w książce kulinarnej 

„Niebo w gębie, czyli przysmaki powiatu gdańskiego” oraz w materiałach 

promocyjnych, na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych 

Organizatora.  


