
REGULAMIN 

Konkursu na grodziską potrawę 
 

Organizator Konkursu: Stowarzyszenie Odkrywamy Bliskie Historie, ul. H. Sienkiewicza 17, Grodzisk 

Mazowiecki 

Informacje ogólne 
Konkurs jest organizowany w ramach projektu „Do historii przez kuchnię”, realizowanego przez 

stowarzyszenie Odkrywamy Bliskie Historie. Jest on dofinansowany ze środków programu „Działaj 

Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju 

Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Europa i My. 

Konkurs jest przeznaczony dla mieszkańców i sympatyków Grodziska Mazowieckiego. W konkursie 

nie mogą uczestniczyć członkowie stowarzyszenia OBH ani osoby z nimi  blisko związane lub 

spokrewnione. 

Założenia Konkursu 
Celem konkursu jest zgromadzenie przepisów kulinarnych na tradycyjne potrawy grodziskie, 

wyłonienie najwartościowszych z nich a następnie rozpowszechnienie przez: 

- publikację na stronach internetowych Organizatora oraz programu Działaj Lokalnie 

- publikację w książce Do historii przez kuchnię, wydanej w ramach projektu realizowanego przez OBH  

- prezentację w czasie wydarzeń, w których będzie uczestniczyć stowarzyszenie OBH 

Zasady uczestnictwa 
W konkursie mogą uczestniczyć mieszkańcy i sympatycy Grodziska Mazowieckiego. Nie ma limitu 

wieku ani limitu liczby prac przesyłanych przez jedną osobę. Uczestniczyć mogą osoby fizyczne, 

indywidualnie lub zespołowo. 

Termin przekazywania prac konkursowych upływa 8 sierpnia 2021 r. 

Praca zgłaszana na konkurs powinna zawierać przepis na potrawę tradycyjnie związaną z 

Grodziskiem, na przykład przepis przekazywany w rodzinie albo sąsiedztwie lub wykorzystujący 

typowe lokalne produkty. Podając przepis należy podać listę składników, opisać sposób 

przygotowania, oraz opisać wspomnienie lub związek tej potrawy z Grodziskiem. 

Każda praca konkursowa powinna zawierać imię i nazwisko uczestnika oraz adres e-mail do kontaktu. 

W przypadku pracy zespołowej należy podać dane każdego uczestników. 

Do pracy konkursowej powinno być dołączone zdjęcie (lub kilka zdjęć) potrawy, składników i/lub 

uczestnika. Załączone zdjęcie musi być wykonane przez autora przepisu. 

Prace konkursowe można przesyłać na adres email organizatora: bliskiehistorie@gmail.com lub za 

pośrednictwem strony facebookowej Stowarzyszenia Odkrywamy Bliskie Historie. Można też 

przekazać je w formie papierowej w czasie pikniku organizowanego przez OBH 8 sierpnia 2021 w 

Grodzisku Mazowieckim. 

Przekazywane przepisy muszą być oryginalne (własne); nie można przepisywać z istniejących źródeł 

np. książek kucharskich. 
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Ocenianie prac konkursowych 
Ocenę merytoryczną Prac przeprowadza jury (3-5 osób), w którego skład wchodzą przedstawiciele 

OBH i społeczności grodziskiej. Oceniając prace jurorzy biorą pod uwagę: 

1) dokładność opisu przygotowania i składników 

2) związek przepisu z Grodziskiem Mazowieckim 

3) dodanie ciekawej lokalnej opowieści i/lub zdjęć związanych z potrawą 

4) autentyczność i oryginalność przepisu  - to czy przepis jest „własny” albo rodzinny. 

5) wykorzystanie lokalnych produktów i tradycyjnych metod. 

Wyniki konkursu 
W każdej z w/w kategorii każdy z jurorów przyznaje od 0 do 5 punktów. Zwycięża praca, która uzyska 

najwięcej punktów;  w przypadku remisu jury zbierze się na obrady, aby wyłonić zwycięzcę. 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie facebookowej organizatora w dniu 10 sierpnia. 

Zdobywcy nagród zostaną też poinformowani mailowo o wygranej. 

Przewidziane nagrody to: 

1 miejsce voucher do restauracji The Park na kwotę 150 zł 

2 miejsce voucher do restauracji The Park na kwotę 100 zł 

3 miejsce voucher do restauracji The Park na kwotę 50 zł 

Nagroda specjalna za przepis, w którym wykorzystane są zioła: zestaw ziół „Baziółka” w doniczkach. 

Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień lub upominków. 

Publikacja przepisów 
Przekazując stowarzyszeniu OBH pracę konkursową, uczestnik udziela zgody na publikację przez OBH 

przekazanego przepisu oraz wykorzystanie przekazanych zdjęć, a także na wykorzystanie danych 

osobowych w celu kontaktu w wypadku uzyskania nagrody oraz w wypadku wytypowania przepisu 

do publikacji w książce i na stronie organizatora.  

Tekst przepisu przeznaczonego do publikacji może być poddany przez OBH redakcji, a zdjęcia selekcji 

i obróbce. W przypadku braku zgody uczestnika na publikację imienia i nazwiska, OBH może 

opublikować przepis nie podając danych jego autora.  

Organizator oświadcza, że wszystkie materiały (w tym książka w wersji papierowej i w wersji 

elektronicznej) publikowane w ramach projektu Do Historii Przez Kuchnię będą udostępniane za 

darmo. 

 

 


