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I. INFORMACJE OGÓLNE 
 
1.  
Konkurs „Kaczka po Poznańsku 2020” zwany dalej Konkursem jest imprezą promocyjną 
mającą na celu promocję dań z kaczki oraz wyłonienie, eksponowanie i nagradzanie 
serwujących je restauracji, barów, gospodarstw agroturystycznych, i innych zakładów 
gastronomicznych. 
 
2.  

• Organizatorem Konkursu jest de’GUSTATOR PR, Os. Jana III Sobieskiego 40i/68, 
60-688 Poznań.  

• Organizator nie prowadzi działalności gastronomicznej i ani on sam, ani inne 
podmioty powiązane kapitałowo bądź osobowo z organizatorem nie biorą udziału 
w Konkursie. 

 
3.  
W Konkursie mogą uczestniczyć restauracje, gospodarstwa agroturystyczne i inne 
zakłady gastronomiczne z terenu całej Polski. 
 
4.  
Konkurs odbywa się w ramach XIV Ogólnopolskiego Festiwalu Dobrego Smaku. 
 
5.  
Wyroby ocenia Kapituła Konkursu powołana przez organizatora, w której skład wchodzą 
degustatorzy i eksperci wskazani przez organizatora. 
 
6.  
Nad sprawną organizacją Konkursu czuwa powołany przez organizatora Konkursu 
Sekretarz Kapituły. Sekretarzem Kapituły Konkursu jest Juliusz Podolski. 
 
II. ZASADY UCZESTNICTWA 
 
7.  
Uczestnicy Konkursu podpisując zgłoszenie do Konkursu akceptują jego regulamin oraz 
zobowiązują się uszanować wszelkie postanowienia Kapituły. 
 
8. 
 

a. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszego dania z 
dowolnego elementu kaczki. Ocenie mogą być poddane zarówno przystawki jak i 
dania główne.  

b. Do konkursu zgłaszać można jedynie dania pozostające w stałej bądź sezonowej 
ofercie lokalu. 



c. Jurorzy będą oceniać smak, sposób podania i kreatywność kucharzy.  
d. Każdy z uczestniczących podmiotów może zgłosić do Konkursu dowolną ilość dań, 

wypełniając osobny formularz zgłoszenia dla każdego z nich, ale nie więcej niż 
trzy  

 
9.  
Zgłoszenia na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu przyjmowane 
są do 11 sierpnia 2017 drogą elektroniczną: podolski.juliusz@gmail.com 
 
 
10.  

• W dniu Konkursu, tj. 14-go sierpnia 2017 roku w godz. 11.00 – 17.00 należy 
dostarczyć potrawy – gotowe do ostatecznego przygotowania do Restauracji Za 
Murem, ul. Fabianowo 39, Poznań.  

• Po zamknięciu listy zgłoszeń Sekretarz Konkursu wyznaczy każdemu uczestnikowi 
dokładną godzinę dostarczenia i podania i poinformuje o niej.  

• Do dyspozycji uczestników będzie zaplecze kuchenne. Każdy z uczestników będzie 
miał 30 minut na przygotowanie prezentacji.  

• Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć wszelkie dodatki, akcesoria oraz naczynia 
(w tym talerze) potrzebne do podania dania. 

• Każde z prezentowanych dań podawać należy w dwóch trzech pełnych porcjach. 
 
11.  
Kolejność oceniania zostanie wyłoniona losowo. Ocena będzie miała charakter 
anonimowy. Każde z dań oznaczone będzie przyznanym mu numerem kodowym. 
 
 
 
III. WYNIKI 
 
12.  
Wyniki Konkursu ogłaszane zostaną przez Sekretarza Konkursu lub osobę przez niego 
wyznaczoną w obecności przedstawicieli JURY i zaproszonych mediów, w dniu Konkursu 
ok. godz. 18.00. Miejscem ogłoszenia wyników oraz wręczenia nagród będzie scena w 
restauracji Za Murem w Poznaniu. Trzy pierwsze miejsca zostaną ogłoszone i nagrody 
wręczone w dniu 15 sierpnia na Starym Rynku w Poznaniu w czasie ceremonii 
nagradzania laureatów Konkursu Nalewkowego. Nagrody nieodebrane przez laureatów w 
dniu ich ogłoszenia zostaną przekazane im inną drogą po uprzednim ustaleniu sposobu 
ich przekazania z uczestnikami. 
 
13. 
Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia. 



 
Zgłoszenie 

Konkursu „KACZKA PO POZNAŃSKU 2020” 
 

 
  

Nazwa restauracji,  
zakładu  
gastronomicznego/innego  
podmiotu  

  

Adres  
  

KONTAKT –imię i  
nazwisko  

  

Kontaktowy telefon  
komórkowy  

  

Adres e-mail  
  

Informacja o daniu (opis,  
który powinien zostać  
przekazany jurorom, nie  
może zawierać  
elementów  
identyfikujących lokal)  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_ _______________________ 
Miejsce, data 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________ 
czytelny podpis 

 
Formularz przesłać na adres: podolski.juliusz@gmail.com 


