
 

Regulamin konkursu na najsmaczniejszego pstrąga 

 

1. Organizator konkursu: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,  Starostwo 

Powiatowe w Wałbrzychu, Gmina Głuszyca oraz Centrum Kultury – Miejska Biblioteka 

Publiczna w Głuszycy, Łowisko Pstrąga Złota Woda w Łomnicy. 

2. Cele konkursu:  

 wyłonienie najciekawszych propozycji przygotowania  grillowanego pstrąga;  

 wymiana doświadczeń i przepisów kulinarnych;  

 pobudzenie kreatywności i integracja społeczności regionu;  

3. Zadanie konkursowe i warunki udziału:  

 w konkursie mogą wziąć udział osoby indywidualne, sołectwa, świetlice wiejskie, 

gospodarstwa agroturystyczne, restauracje oraz szkoły, 

 zadanie konkursowe będzie polegało na samodzielnym wyłowieniu, przygotowaniu i 

upieczeniu na grillu dwóch pstrągów oraz rozpaleniu grilla,  

 zadanie wykonuje tylko jedna osoba (np. reprezentant sołectwa, szkoły, itp.), 

 organizator zapewnia dostęp do stawu z rybami, patroszenie ryb, zestaw warzyw i 

przypraw niezbędnych do wykonania potrawy, dostęp do stoiska konkursowego, 

naczynia i sztućce jednorazowe, grill z podpałką i węglem drzewnym, 

 maks. czas przygotowania potrawy to 55 min. od momentu rozpoczęcia konkursu, 

 organizator zastrzega udział maks. 10 uczestników konkursu, 

 o zakwalifikowaniu do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń, 

 w celu dokonania anonimowej oceny przez jury każdy uczestnik otrzyma numer. 

4. W ramach Konkursu uczestnicy zobowiązani są do:  

 zaopatrzenia się we  wszelkie przyrządy kuchennych, których nie zapewnia 

organizator, a według uczestnika konkursu są konieczne do przygotowania i dekoracji 

potrawy, 

 przygotowania potrawy dla komisji konkursowej po rozpoczęciu Festiwalu Pstrąga, tj. 

po godz. 15:00 w dniu 17 września 2016 r. na Łowisku Pstrąga Złota Woda w 

Łomnicy. 

6. Miejsce i termin składania zgłoszeń:  
Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Grunwaldzka 26 58-340 Głuszyca, w 

terminie do 15 września 2016 r. osobiście lub telefonicznie: (0-74) 845 63 34. 

7. Rozstrzygnięcie konkursu:  

 oceny potraw dokona specjalnie powołana komisja konkursowa, 

 rozstrzygnięcie konkursu nastąpi tego samego dnia podczas Festiwalu Pstrąga. 

8. Kryteria oceny pstrąga:  

 walory smakowe potrawy, 

 estetyka podania, 

 dobór składników i dodatków,  

 oryginalność.  

9. Nagrody: w konkursie zostaną przyznane trzy nagrody główne.  

10. Kontakt: Centrum Kultury-MBP w Głuszycy, nr tel. (74) 845 63 34. 

 

Konkursowi będzie towarzyszyła bezpłatna degustacja grillowanych pstrągów. 

 

Wstęp wolny. 


