REGULAMIN FESTIWALU ZUPY W
KOSZWICACH
25.08.2018

I.WSTĘP
Festiwal Zupy w Koszwicach „O Tytuł Mistrza Kielni i Patelni” to plenerowa, całodzienna impreza kulinarnorekreacyjna kierowana dla wszystkich z elementami promocji dóbr i osób z naszego regionu. To przedsięwzięcie o
dużym znaczeniu turystycznym i kulinarnym dla wsi Koszwice, gminy Pawonków, powiatu Lublinieckiego oraz
województwa Śląskiego.
Jest to również znakomita okazja do zaprezentowania swoich pasji i umiejętności kulinarnych. To konkurs dla
wszystkich, którzy potrafią ugotować smaczną zupę.
W najważniejszej konkursowej części Festiwalu Zupy, na zasadach nieodpłatnych, uczestniczyć może każdy, dla kogo
gotowanie jest zawodem, przyjemnością oraz pasją.
W konkursie mogą brać udział:
-INSTYTUCJE: np. restauracje, gospodarstwa agroturystyczne, zajazdy, zarejestrowane podmioty gospodarcze
zajmujące się gastronomią,
-STOWARZYSZENIA: np. koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia rozwoju wsi,
-OSOBY FIZYCZNE: indywidualnie, grupowo lub rodzinnie
Uczestnicy będą oceniani przez Jury oraz przez publiczność. Jury wyłoni 3 zwycięzców z każdej grupy. Jury będzie
się składać z profesjonalnych kucharzy i krytyków kulinarnych.

II. INFORMACJE ORGANIZACYJNE















Organizatorem imprezy jest Karczma-Koszwice
Wszyscy wystawcy przygotują minimum 15 litrów zupy – z uwagi na bardzo duże zainteresowanie
Festiwalem,
Organizatorzy zachęcają do przygotowania większej ilości zupy!
Każdy z uczestników wyłoni 1 osobę która będzie przedstawiała swoją zupę Jury. Osoby te będą
wywoływane przez mikrofon do stawienia się przed Jury. Muszą One dostarczyć 1 litr zupy w oddzielnym
naczyniu wraz z przepisem na zupę.
Jury będzie oceniać w 5 stopniowej skali, od 1-5 w 4 kategoriach: smak, zapach, konsystencja i wygląd oraz
prezentacja ogólna o dodatkowe walory.
Pozostałą ilość zupy uczestnicy konkursu serwują publiczności festiwalowej jednorazowych naczyniach.
Uczestnicy konkursu mają prawo wyboru co do płatnego lub nieodpłatnego serwowania zupy dla publiczności
(organizator – Karczma-Koszwice nie odpowiada za prawne aspekty prowadzonej sprzedaży)
Uczestnicy obowiązkowo muszą posiadać swoje naczynia ( garnek lub termos, chochlę, plastikowe naczynia
oraz sztućce).
Organizator dla wszystkich uczestników konkursu zapewnia stanowisko konkursowe – stół oraz ławkę oraz
przyłącze elektryczne na 220 V.
Zaleca się przygotowanie ekspozycji gastronomicznej do godziny 13:30
Organizator posiada dwa namioty o wymiarach 6x3 m oraz dwa taborety gazowe do podgrzewania /
gotowania zupy które może użyczyć uczestnikom na czas trwania imprezy.
Organizator może użyczyć również 4 termosy o pojemności 25 litrów przy wcześniejszym kontakcie
telefonicznym.
Wydawanie zupy dla publiczności, może odbywać się wyłącznie po uroczystości otwarcia Festiwalu od
ok.12:15.
Werdykt ogłosi Przewodniczący Jury w dniu Festiwalu o godz. 16.30
W konkursie zostaną przyznane Puchary za miejsca od 1-3











Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz medale
Zwycięzcy otrzymają nagrody od sponsorów
Dodatkowo przyznana zostanie Nagroda Publiczności, gdyż w trakcie degustacji publiczność będzie miała
możliwość za pomocą kart zagłosować za zupę uznaną przez siebie za najsmaczniejszą. Wypełnione karty
będzie można wrzucać do specjalnej skrzynki do godz. 17:00. Spośród głosujących zostaną wylosowane
nagrody. Losowanie odbędzie się po ceremonii wręczenia nagród zwycięzcom.
PLAN GODZINOWY: (może ulec zmianie):
15:00 – Rozpoczęcie FESTIWALU
17:00 – Zakończenie degustacji i głosowania publiczności i obrady Jury
18:00 – Werdykt Jury, dekoracja zwycięzców
19:00 - Losowanie nagród wśród gości
20:00 – Zabawa taneczna wraz z DJ RICARDO

III. ZGŁOSZENIA




Zgłoszenia przyjmowane są w formie elektronicznej na adres: mateusz.wrzyciel@karczma-koszwice.pl
Formularz zgłoszeniowy do pobrania na: http://www.karczma-koszwice.pl/festiwal-zupy-2018/
Termin zgłoszenia do udziału w konkursie upływa 15 sierpnia o godz. 12.00
Dyrektor Festiwalu
Mateusz Wrzyciel
34 3534 352 lub 791 508 737

