
 

 

 

 

 

 

 

ŚWIĘTO KACZKI – Odolanów 2015 

REGULAMIN PRZEGLĄDU KULINARNEGO 

na najlepszą potrawę z kaczki 
 

 

 

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Niniejszy regulamin określa warunki i zasady,  

na jakich odbywa się przegląd kulinarny 

organizowany w ramach uroczystości Święto 

Kaczki Odolanów 2015. 

§ 2 

Organizatorem przeglądu jest Krajowy Związek 

Grup Producentów Rolnych - Izba Gospodarcza 

przy wsparciu 

- Wielkopolskiej Izby Rolniczej 

- Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów 

- Grupy Producentów Rolnych „Gayor”. 

§ 3 

Przegląd odbędzie się w dniu 14.06.2015 r.  

w Odolanowskim Domu Kultury, ul. Bartosza 7. 

 

II CEL PRZEGLĄDU 

§ 4 

Celem przeglądu jest: 

 popularyzacja spożycia kaczki, 

 promowanie producentów i dystrybutorów 

mięsa kaczego w Polsce, 

 promowanie społecznej aktywności 

mieszkańców wsi, 

 wymiana doświadczeń i przepisów. 

 

III UCZESTNICY PRZEGLĄDU 

§ 5 

Uczestnikami przeglądu mogą być: 

 Koła Gospodyń Wiejskich, 

 przedsiębiorstwa- firmy branży mięsnej, 

 gospodarstwa agroturystyczne, 

 restauracje,  

 szkoły o profilu gastronomicznym. 

§ 6 

Warunkiem udziału w przeglądzie jest nadesłanie 

do dnia 29.05.2015 r. (drogą elektroniczną, bądź 

 

 

listowną) formularza zgłoszeniowego na jeden  

z podanych niżej kontaktów: 

 E-mail: wirost@wir.org.pl 

 Listownie: Wielkopolska Izba Rolnicza 

Biuro Powiatowe, ul. Wrocławska 18,  

63-400 Ostrów Wlkp. 

§ 7 

Formularze zgłoszeniowe dostępne są: 

- na stronie internetowej Wielkopolskiej Izby 

Rolniczej: www.wir.org.pl: 

- w Biurze Powiatowym Wielkopolskiej 

Izby Rolniczej, ul. Wrocławska 18,  

63-400 Ostrów Wlkp. 

§ 8 

Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne  

z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu. 

 

IV PRZEDMIOT PRZEGLĄDU 

§ 9 

W ramach przeglądu każdy uczestnik 

zobowiązany jest do przygotowania potrawy  

z kaczki (danie główne) oraz zielonej zupy na 

bazie wywaru z kaczego mięsa. 

 

Uzupełnieniem potrawy głównej mogą być 

przystawki oraz dodatki z jakimi serwowane  

są potrawy z kaczki. 

 

V PRZEBIEG I REGUŁY 

PRZEPROWADZANIA PRZEGLĄDU 

§ 10 

Uczestnicy przeglądu przygotowują potrawy  

z produktów zapewnionych przez organizatora 

oraz z własnych i prezentują je wraz z przepisem 

przed sześcioosobową komisją oceniającą. 

§ 11 

Prezentacja oraz ocena potraw rozpocznie  

się o godz.13.00 na terenie Odolanowskiego 

Ośrodka Kultury. Przygotowanie stołu 

prezentacyjnego we wskazanym przez 



organizatorów miejscu, będzie możliwe od godz. 

11.00. 

§ 12 

Potrawa przed komisją może być prezentowana 

przez maksymalnie 2 osoby. 

§ 13 

Każdemu uczestnikowi zostaną udostępnione 

stoły o wymiarach 120 cm×240 cm, które należy 

indywidualnie zaaranżować. 

§ 14 

Drobny sprzęt potrzebny do prezentacji dań  

oraz naczynia i zastawę niezbędną do podania  

i zaserwowania prezentowanych potraw  

dla sześcioosobowej komisji, każdy uczestnik 

zabezpiecza we własnym zakresie. 

§ 15 

Uczestnicy przeglądu we własnym zakresie muszą 

zadbać o odpowiednią temperaturę potraw 

wymagających podanie na ciepło. 

§ 16 

Organizator przeglądu zapewnia każdemu 

zgłoszonemu uczestnikowi 5 tuszek kaczki 

patroszonej (ok. 2 kg każda), 2 kg kaczych 

żołądków, 2 kg serc oraz 2 kg wątróbek. 

§ 17 

W dniu 10.06.2015 r. uczestnicy przeglądu będą 

mogli odebrać nieodpłatnie produkty o których 

mowa w § 16. w Odolanowskim Domu Kultury  

w godz. 13.00-15.00. 

§ 18 

Uczestnicy zaopatrzeni w produkty, o których 

mowa w § 16. są zobowiązani wystawić swoje 

potrawy w dniu przeglądu. 

§ 19 

Komisja oceniająca potrawy oceniać będzie: 

 walory smakowe, 

 wygląd potrawy, 

 estetykę ekspozycji na stole 

prezentacyjnym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 20 

Potrawy zgłoszone do przeglądu zostaną w całości 

przeznaczone do wspólnej degustacji  

po zakończeniu oceny przez komisję. 

 

VI NAGRODY 

§ 21 

Ogłoszenie wyników odbędzie się 14.06.2015r. 

o godz. 15.00. 

§ 22 

W przeglądzie na najlepszą potrawę z kaczki 

komisja konkursowa wyłoni laureatów  

§ 23 

Dla wszystkich uczestników przeglądu 

przewidziane są cenne nagrody rzeczowe. 

. 

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 24 

Komisja oceniająca zostanie powołana przez 

organizatorów przeglądu. 

§ 25 

Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, 

zmiany przeglądu w razie przyczyn od niego 

niezależnych lub zmiany terminu i miejsca 

ogłoszenia wyników przeglądu. 

§ 26 

Wszystkie informacje dotyczące spraw nie 

wyszczególnionych w regulaminie można 

otrzymać pod numerem tel. 62 592 80 18. 

§ 27 

Przystępując do przeglądu Uczestnicy wyrażają 

zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w 

rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2001, Nr 

101, poz. 928 ze zm.) przez Organizatora w celach 

związanych z przeprowadzeniem Konkursu i w 

zakresie niezbędnym do jego należytego 

przeprowadzenia. 


