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Regulamin
PUCHARU POLSKI W GRILLOWANIU im. Macieja Kuronia
1. Puchar Polski w Grillowaniu odbędzie się 25 czerwca 2011r. w Jeleniej Górze –
Cieplicach
2. Uczestnikami Pucharu mogą być kucharze profesjonaliści i amatorzy.
3. Drużyny startują w dwóch kategoriach: amatorów i profesjonalistów
4. Przewiduje się udział w Pucharze 12 ekip
5. Każda uczestnicząca w Pucharze ekipa liczy 2 osoby
6. Zgłoszenia udziału przyjmowane będą do dnia 15 maja 2011r.
7. Zgłoszenie winno zawierać (arkusz w załączeniu)
dane osobowe ekipy, z adresem mailowym, nr telefonu,
wskazywać Szefa ekipy z danymi j.w.
nazwę drużyny
opis z NAZWĄ każdej przygotowywanej w konkursie potrawy (opis potrawy na max
½ strony - 1 potrawa)
8. Zgłoszone do Pucharu potrawy będą oceniane przez 3-osobowe Jury profesjonalne.
9. Lista ekip dopuszczonych do udziału w Pucharze zostanie ogłoszona do 31 maja
2011r. na stronie Pucharu tj. www.dobrysmak.pl
10. Przekazanie organizatorowi podpisanego zgłoszenia udziału wraz z załącznikami
(patrz pkt 8) jest JEDNOZNACZNE z wyrażeniem zgody na publikacje przepisów oraz
ich nazw do celów promocyjnych.
11. Ekipy biorące udział w eliminacjach zobowiązane są do przygotowania potraw z grilla
w oparciu o
- karczek wieprzowy
- kurczak – filet
- pstrąg
- warzywa
Organizator nie zapewnia produktów do grillowania.
12. Ekipy otrzymają i są zobowiązane do wykorzystania podczas Pucharu produkty firmy
PODRAVKA wymienione poniżej:
- Vegeta Natur do grilla,
- Vegeta Natur do grillowanych warzyw,
- Vegeta do pikantnego grilla
- Vegeta do grillowanych szaszłyków
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13. Każdy zespół przygotowuje:
- 5 potrawy na talerzu – Jury techniczne
- 5 potraw w boxach – Jury degustacyjne - „ślepe”
14. Organizator zapewnia każdemu zespołowi:,
- grilla gazowego ,
- namiot 3 x 3m (lub parasol)
- ławę piwną – 2 szt.
- naczynia jednorazowe
Do grillowania zawodnicy używają własnych sztućców, noży, szczypców, sprzętu AGD.
Drużyny mają prawo używać własnych dekoracji i sposobu przeprowadzania poczęstunku dla
Jury Degustacyjnego.
15. Produkty grillowane będą oceniane w następującej kolejności:
- kurczak – filet – zg. z harmonogramem czasowym konkursu,
- pstrąg – zg. z harmonogramem,
- karczek – zg. z harmonogramem,
Przeciętny czas przygotowania jednej potrawy ca. 45 minut.
Warzywa wykorzystane mogą być do wykonania surówek, dekoracji potraw lub grillowane.
16. Ocenie podlegają:
- wygląd potraw,
- sposób serwowania (Jury techniczne),
- aranżacja stoiska (Jury techniczne)
- wygląd głównego składnika potrawy,
- smak głównego składnika potrawy,
- smak i kompozycja dodatków,
Skala ocen: od 0 do 10 pkt.
17. Uczestnicy Mistrzostw otrzymują w Finale za zdobyte 3 pierwsze miejsca nagrody
finansowe przygotowane przez Sponsorów Mistrzostw i Organizatora. Podział nagród
jest następujący:
I miejsce – PUCHAR przechodni oraz 2500,00zł na drużynę (amatorską i
profesjonalną)
II miejsce - 1500,00zł na drużynę (amatorską i profesjonalną)
III miejsce - 1000,00zł na drużynę (amatorską i profesjonalną)

18. Zdobywcom nagród pieniężnych zostanie potrącony podatek dochodowy od osób
fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami tzn. podatek zryczałtowany w
wysokości 10% (po przekroczeniu kwoty wolnej od podatku – 760 zł) z tytułu
wypłaconych nagród finansowych
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19. Uczestnicy Mistrzostw nie mogą reklamować podczas ich trwania produktów, firm i
usług bez uzgodnienia z Organizatorem.
20. Uczestnicy Mistrzostw zobowiązani są do przestrzegania wszystkich wskazówek i
zaleceń
wydawanych przez Organizatora.
21. Przepisy na przygotowywane przez ekipy
Organizatorowi w celach promocyjnych.

potrawy

muszą

być

udostępnione

22. Patronat honorowy nad Pucharem sprawuje Pani Joanna Kuroń oraz Prezydent
Jeleniej Góry Marcin Zawiła.
23. Zgłoszenia i wszelkie pytania należy kierować:
tradycyjną pocztą na adres:

Pocztą e:mail

faxem
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