
                                                      
                                                                                          Warszawa, dnia 09.06.2022 r.

                  Zostań Jurorem Konkursu Kulinarnego -  Uczta u Neptuna

Weź udział w zabawie zostań Jurorem konkursu Kulinarnego:12 Sierpnia 2022 
r.  w trakcie Jarmarku Dominika w Gdańsku - pod nazwą:  Polskie Zdrowe Mięso
                         Wołowe Uczta u Neptuna.

1. Głównym organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Rzeźników i 
Wędliniarzy Rzeczpospolite Polskiej.

2. Głównym celem jest  zwiększenie wiedzy zarówno konsumentów jak i 
producentów na temat walorów odżywczych i prozdrowotnych w 
zrównoważonej diecie na bazie polskiej wołowiny z powstałych nowych 
atrakcyjnych mało znanych przepisów kulinarnych. 

3. Żeby zostać Jurorem wystarczy przyjść 12 sierpnia na Przystanek Radość – 
Podwale Staromiejskie / Targ Rybny

4. Zakręcić Kołem Fortuny.
5. Odpowiedzieć na wylosowane pytanie dotyczące podstawowej wiedzy 

kulinarnej o wołowinie, bądź wykonać zadanie.
6. Każdy kto zagra w Koło Fortuny wygrywa nagrodę rzeczową oraz otrzymuje 

żeton/karnet do udziału w Jury – prawo do degustacji i oceny startujących 
osób w konkursie.

7. W finałowym konkursie udział będzie brało 10 wybranych przez komisję trzy 
osobową, najlepszych, najbardziej atrakcyjnych przepisów.

8. Grupa zostanie podzielona na dwie podgrupy po 5 osób.
9. Wstępny Harmonogram:  

- 9,00 - Zbiórka osób startujących w konkursie.
- 9,30 - Losowanie stanowisk konkursowych.
- 10,00 – 11,00 – Przygotowanie stanowisk – I grupa.
- 11,00 – 14,00 – Konkurs - I grupa.
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- 14,00 – 15,00 – Przygotowanie stanowisk  - II grupa.
- 15,00 – 18,00 – Konkurs II grupa.
- 19,00 – Ogłoszenie wyników na scenie.

10.Osoba biorąca udział w konkursie, która otrzyma od publiczności najwięcej 
żetonów/ karnetów w konkursie otrzyma Główną Nagrodę, którą będzie 
wyjazd do Azji w ramach projektu promocji polskiej żywności jako 
profesjonalny kucharz! . 

11.Konkurs zabawy z Kołem Fortuny rozpocznie się o godz. 11,00 i będzie trwał 
do godz. 17,00

12.Ilość nagród oraz żetonów / karnetów degustacyjnych ograniczona – 300 szt.

13.Konkurs: Polskie Zdrowe Mięso Wołowe – Wołowa Uczta Neptuna. 
Finansowana jest z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.
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