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Regulamin Drużyn Kucharskich I Festiwalu Smaków Liczyrzepy 2012 
 
1. Festiwal Smaków Liczyrzepy odbędzie się 15.08.2012 w Karpaczu na ul. Obrońców 

Pokoju 4b  w godzinach 12:00-19:00. 
2.  Organizatorem Festiwalu Smaków Liczyrzepy są: Restauracja Dwór Liczyrzepy, Lokalna 

Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór 
3.  Uczestnikami Festiwalu mogą być kucharze profesjonaliści oraz amatorzy. 
4.  Drużyny są zobowiązane danie zgłoszone do Konkursu na Danie Liczyrzepy do 

przygotowania go wyłącznie z produktów wytwarzanych na terenie powiatu 
jeleniogórskiego  i ościennych. 

5.  Maksymalna liczba Drużyn biorących udział w I Festiwalu Smaków Liczyrzepy 2012 to 
12. 

6.  Każda uczestnicząca w Festiwalu Drużyna liczy maksymalnie 5 osób. 
7.  Zgłoszenia udziału przyjmowane będą do dnia 10.08.2012r.  
8.  Karta zgłoszeniowa winna zawierać:  

 nazwę drużyny, 

 miejscowość/obiekt gastronomiczny, który reprezentuje drużyna, 

 dane osobowe  wszystkich członków ekipy, 

 nazwisko Szefa Drużyny, 

 numer telefonu i adres e-mailowy Szefa ekipy, 

 dodatkowe uwagi. 

9.  Przewodniczący Jury konkursu: Jan Kuroń. 
10.     Lista ekip dopuszczonych do udziału w Festiwalu zostanie wysłana drogą elektroniczną do 

wszystkich chętnych na adres e-mail podany w Karcie zgłoszeniowej do 11.08.2012. 
11.  Przekazanie organizatorowi podpisanej Karty zgłoszeniowej udziału jest jednoznaczne 

z wyrażeniem zgody całej Drużyny na: pozwolenie na wykorzystanie wizerunku 
członków i nazwy drużyny do celów marketingowych oraz akceptacji Regulaminu i 
uznania wszelkich decyzji i werdyktu Jury. 

12.  Organizator zapewnia każdemu zespołowi: 
- dostęp do prądu (doprowadzenie prądu do stoiska po stronie Drużyny), 
- dostęp do wody, 
- namiot lub parasol. 
Do gotowania zawodnicy używają własnych naczyń, sztućców, noży, szczypców, sprzętu 
AGD i produktów. 

13. Drużyny konkurują w następujących konkursach: 
- konkurs na najlepszą Kuchnię Liczyrzepy. Warunki konkursu: sprzedaż największej 
ilość potraw Gościom Festiwalu. Wielkość, atrakcyjność i rodzaj sprzedawanych dań 
zależy od Drużyny. Walutą transakcji kupna-sprzedaży będą bony (do nabycia w Biurze 
Festiwalu). Za 1 bon Gość może nabyć 1 porcję dania. Wartość bonów 1 bon=5 zł. 
Przelicznikiem w konkursie jest liczba sprzedanych dań = ilość posiadanych bonów. Ilość 
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Bonów zostanie przeliczona komisyjnie w trakcie konkursu. 
- konkurs na najlepszą potrawę Liczyrzepy 2012. Warunki konkursu: wsad do kotła nie 
przekracza 6 zł netto na jedną porcję konkursową. Danie konkursowe musi być 
przygotowane wyłącznie z produktów regionalnych wyprodukowanych w powiecie 
jeleniogórskim lub ościennych. Drużyna jest zobowiązana do przygotowania 3 porcji 
konkursowych dla Jury i 1 porcji do prezentacji na stoisku. Ocena dania konkursowego 
odbywa się w godzinach od 14:30 do 15:45. Danie konkursowe do oceny Drużyna 
zgłasza Jury 10 minut przed jego prezentacją. Receptura dania konkursowego musi 
zostać przekazana Jury w momencie ich przystąpienia do degustacji. 

14. Nagrody w konkursie na najlepszą kuchnię Liczyrzepy: 
I miejsce – dyplom oraz 2500,00 zł na drużynę 
II miejsce – dyplom oraz 1500,00 zł na drużynę, 
III miejsce – dyplom oraz 1000,00 zł na drużynę. 

15. Nagrodą główną w konkursie na najlepszą potrawę Liczyrzepy 2012 jest wprowadzenie 

jej do karty Restauracji Dwór Liczyrzepy. Autor dania za obrót ze sprzedaży dania 

otrzyma prowizję w wysokości 5% od wartości sprzedaży. Udział Drużyny w Konkursie 

jest akceptacją na: wykorzystanie receptury zwycięskiego dania oraz jego sprzedaż w 

Restauracji Dwór Liczyrzepy. 

16. Walutą transakcji kupna-sprzedaży będą bony (do nabycia w Biurze Festiwalu). Koszt 
przygotowania oraz organizacji stoisk dla drużyn startujących w Konkursie zostanie 
pokryty z wpływów ze sprzedaży bonów.  

17. Zdobywcom nagród pieniężnych zostanie potrącony podatek dochodowy od osób 
fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

18. Każda Drużyna biorąca udział w Konkursach jest odpowiedzialna za przestrzeganie 
zasad Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

19. Drużyny są zobowiązane przestrzegać zaleceń Organizatora. 
20. Organizator zastrzega prawo do zmiany w niniejszym Regulaminie.  
 
Wszelkie pytania oraz wnioski prosimy kierować na adres: 

E-mail: dworliczyrzepy@dworliczyrzepy.pl. 
Pytania: 506 430 837 Milena Szumiata 

 
 
 
 
 

 


