
REGULAMIN 

Imprezy plenerowej "Pieczone na Polu 2019" oraz Konkursu  na "Ziemniaki po Cabańsku 2019" 

ORGANIZATORZY: 

 Towarzystwo Wędkarskie "Kościelec" w Chrzanowie, Stowarzyszenie "Chrzanów - Miasto dla Mieszkańców, 
Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie. 

TERMIN I MIEJSCE: 

 22. 09. 2019 r. Chrzanów, ul. Szpitalna 78 (staw w Kościelcu i przylegający do stawu teren). 
Harmonogram imprezy: 

 Rozpoczęcie imprezy godz. 14:00  

 około godziny 16:30 - 17:30 ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz zakończenie wydarzenia. 
CEL IMPREZY: 

 Głównym celem jaki przyświeca naszej inicjatywie jest szeroko rozumiana integracja społeczna. Promując 
lokalne produkty i tradycje chcemy aktywizować i integrować mieszkańców naszego miasta jak również 
poprzez współpracę promować lokalnych przedsiębiorców i organizacje pozarządowe działające na terenie 
naszego powiatu i województwa. 

ZAŁOŻENIA KONKURSOWE - Konkurs na "Ziemniaki po Cabańsku 2019": 

 udział w konkursie mogą wziąć drużyny liczące 3 lub 4 osoby, 

 w składzie drużyny powinien (może, ale nie musi) znajdować się co najmniej jeden senior (emeryt) lub osoba 
niepełnosprawna- Pieczone łączą pokolenia, 

 w składzie każdej drużyny musi być co najmniej jedna osoba dorosła / opiekun prawny, 

 każda drużyna przygotowuje garnek oraz składniki do przyrządzenia potrawy we własnym zakresie, 

 do udziału w konkursie wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie drużyny w terminie do 15. 09. 2019r. 
W zgłoszeniu podajemy nazwę drużyny, imię i nazwisko kapitana oraz ilość członków, 

 organizator zastrzega sobie możliwość dopisania drużyny po wyznaczonym terminie zgłoszeń (także w dniu 
konkursu), ale nie gwarantuje zestawów upominków przysługujących zapisanym wcześniej drużynom. 

PRZEBIEG KONKURSU: 

 godz. 14 - 14:30 - przywitanie gości oraz prezentacja drużyn startujących w konkursie, 

 podczas prezentacji drużyn konkursowych pięcioosobowe Jury oceniało będzie przygotowane do konkursu 
garnki z  Pieczonymi" przed wstawieniem ich na paleniska. 

 około godz. 15:00 - rozpalenie ognisk i rozpoczęcie pieczenia potraw, 

 w trakcie pieczenia "Ziemniaków po Cabańsku" - zaplanowana jest "część integracyjna" - czyli spotkania, 
rozmowy, atrakcje towarzyszące ... 

 każda z uczestniczących w konkursie drużyn wyposażona zostanie przez organizatorów w oznakowaną 
puszkę, do której publiczność będzie mogła wrzucać pieniądze. Pieniądze będą traktowane jako punkty 
zebrane w kategorii Grand Prix Publiczności. Punkty liczymy według zasady 1 zł = 1 pkt. Nie liczymy punktów 
ułamkowych, wyłącznie liczby całkowite wyrażone w złotych (grosze nie biorą udziału w liczeniu). Grand Prix 
Publiczności wygrywa drużyna z największą ilością zdobytych punktów, 

 po upieczeniu gotowe potrawy w pierwszej kolejności degustować i oceniać będzie konkursowe Jury. 
Przedmiotem oceny będzie smak jak również prezentacja i walory estetyczne potrawy, 

 po ocenie przez Jury odbędzie się degustacja dla publiczności i uczestników wydarzenia. 
NAGRODY W KONKURSIE: 

 Przewidujemy okolicznościowe nagrody dla drużyn za 3 pierwsze miejsca. O kolejności miejsc zajętych przez 
drużyny decyduje konkursowe Jury. 

 W konkursie przyznana zostanie również co najmniej jedna nagroda "Grand Prix Publiczności". 
INFORMACJE DODATKOWE: 

 udział w wydarzeniu jest dobrowolny i nieodpłatny, a osoby biorące w nim udział akceptują Regulamin 
imprezy pn. "Pieczone na Polu 2019". 

 organizatorzy zapewniają paleniska, bezpieczeństwo uczestników, 

 drewno oraz naczynia i sztućce na potrzebę wykonania i prezentacji konkursowych potraw pozostawiamy 
inwencji twórczej uczestników konkursu. 

 
 Osoby obecne na terenie na którym organizowana jest impreza i podczas jej trwania dobrowolnie wyrażają zgodę na 
udostępnianie, przetwarzanie i wykorzystywanie wizerunku oraz danych osobowych w celach promocyjnych i informacyjnych 
Organizatorów. Administratorem danych osobowych i wizerunkowych jest Towarzystwo Wędkarskie Kościelec, ul. Szpitalna 78, 32-
500 Chrzanów, oraz Stowarzyszenie Chrzanów Miasto dla Mieszkańców w Chrzanowie z siedzibą ul. Grabowa 24, 32-500 Chrzanów. 
Przetwarzanie wyżej wymienionych danych odbywa się w celach statutowych organizatorów i nie będzie wykorzystywane 
w wymianie handlowej. 


