
REGULAMIN

I Festiwal „Smaków Babiego Lata"

1. Organizatorem Festiwalu jest Starostwo Powiatowe w Kielcach i Gmina Masłów.

2. Podczas Festiwalu odbędą się dwa konkursy:

❖ „Smaki lata zamknięte w słoiku"

Kategoria:

• owoce

• warzywa

Komisja powołana przez Starostę Kieleckiego w tym konkursie będzie oceniać w oparciu 

o następujące kryteria:

- estetyka i forma przedstawienia produktu,

- walory smakowe,

❖ „Jesienna zupa - danie jednogarnkowe"

Uczestnicy tego konkursu będą rywalizować o „Złotą Patelnię Starosty" a komisja powołana 

przez Starostę Kieleckiego dokona oceny w oparciu o następujące kryteria:

- estetyka i forma podania,

- sposób prezentacji,

- walory smakowe,

- innowacyjność potrawy.

3. Festiwal adresowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich, Gospodarstw Agroturystycznych 

i osób indywidualnych mieszkających na terenie powiatu kieleckiego.

4. Celem Festiwalu jest promocja regionalnej kuchni i jej walorów smakowych.

5. Festiwal ma charakter pokazu połączonego z degustacją. Po rozstrzygnięciu 

konkursów, jego uczestnicy mogą sprzedawać swoje wyroby podczas imprezy.

6. Do udziału w Festiwalu, Gmina może zgłosić do konkursu trzy podmioty. Pisemne 

zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody, na nieodpłatne prawo do 

umieszczenia informacji o uczestnikach i potrawach w materiałach promujących 

wy darzenie. Podmiot może być reprezentowany przez maksymalnie 5 osób.



KAŻDY Z UCZESTNIKÓW ZOBOWIĄZANY JEST DO WYPEŁNIENIA:

1. KARTY ZGŁOSZENIA,

2. OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA KONKURSU,

3. KLAUZULI INFORMACYJNEJ.

7. Do każdego zgłoszenia powinien być dołączony przepis potrawy (PISANY 

DRUKOWANYMI LITERAMI) i przesłania droga e-mail w wersji edytowalnej.

8. Koszt przygotowania potrawy ponosi uczestnik konkursu.

9. Festiwal odbędzie się na terenie Centrum Edukacji i Kultury „Szklanym Dom" 

w Ciekotach, w dniu 10 października 2021 r. od godz. 13.00.

10. Udział w konkursie należy zgłosić na karcie dołączonej do regulaminu do dnia 

30.09.2021 r. na adres e-mail: k  .rzyzanowska.w@powiat.kielce.pl

11. Organizatorzy przewidują dla zwycięzców nagrody.

12. Każdy uczestniczący w Festiwalu, winien posiadać akcesoria niezbędne do pokazu 

i degustacji potrawy (w tym przedłużacz do poboru prądu).

13. Organizator zapewnia uczestnikom miejsce do prezentacji potrawy w postaci stolika 

i 2 krzeseł pod zadaszeniem. Podmioty biorące udział w Konkursie nie mogą posiadać 

własnych namiotów.

Uczestnicy konkursu powinni przygotować i zgłosić stoisko do godziny 12.30 w dniu imprezy.

Podczas Festiwalu organizowane zostaną warsztaty na temat zdrowego 

i świadomego odżywania się. Poprowadzi je Iwona Zasuwa, autorka 

bestselerowych książek z serii „Smakoterapia", edukatorka żywieniowa, 

twórczyni cykli i warsztatów edukacyjnych, nazywana „Królową Kaszy Jaglanej", 

pedagog i wokalistka towarzysząca na scenie Kayah. W czasie festiwalowego 

spotkania opowie o m.in. o kiszonkach i przepisach przygotowywania zdrowych 

przetworów. Początek spotkania o godzinie 14.00 w auli Szklanego Domu. 

W załączeniu karta zgłoszenia (ilość miejsc ograniczona).


