
Impreza „Lepszy rydz niż nic…”
1.10.2016 r. w Ustrzykach Dolnych

Regulamin konkursu na najsmaczniejszą potrawę z grzybów adresowany  
do ośrodków gastronomicznych z terenu powiatu bieszczadzkiego

1. Konkurs  organizowany jest  przez  Stowarzyszenie  Stolica  Bieszczad  Ustrzyki  Dolne.  Polega na  zgłoszeniu
potrawy  z  grzybów  (na  karcie  zgłoszenia  która  jest  załącznikiem nr  1  do  niniejszego  regulaminu)  i  jej
zaprezentowaniu podczas imprezy 1.10.2016 roku komisji oceniającej (3-5 osób).

2. Uczestnikiem  konkursu  może  być  wyłącznie  osoba  fizyczna  lub  prawna,  która  prowadzi  działalność
gastronomiczną na terenie powiatu bieszczadzkiego i zgłosi swój udział na karcie zgłoszeniowej najpóźniej
do 27.09.2016 do godziny 15.00 w Bieszczadzkim Centrum Informacji i Promocji w Ustrzykach Dolnych. 

3. Organizator zapewnia miejsce – stoisko pod namiotem (max. 1 m2 na 1 uczestnika konkursu) do prezentacji
potrawy.

4. Ocenie podlegać będzie: smak potrawy (10 punktów), wygląd i estetyka podania (10 punktów),opis potrawy
i  prezentacja  słowna  podczas  finału  konkursu  1.10.2016  r.  (10  punktów).  Maksymalna  liczba  punktów
możliwa do zdobycia to 30.

5. Uczestnicy biorą udział w konkursie na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności
za wypadki losowe zaistniałe podczas konkursu.

6. Uczestnicy w trakcie  finału konkursu stosują się do zasad i poleceń przedstawiciela organizatora. 

7. Dla zwycięzców I, II i III miejsca przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe.  

8. Uczestnictwo w konkursie oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego regulaminu. 

Informacje o konkursie: telefon: 601-322-307
e-mail: ustrzyki-gosciniec@wp.pl



Impreza „Lepszy rydz niż nic…”
1.10.2016 r. w Ustrzykach Dolnych

Karta zgłoszeniowa
(Załącznik nr 1 do regulamin konkursu na najsmaczniejszą potrawę z grzybów  adresowany  

do ośrodków gastronomicznych z terenu powiatu bieszczadzkiego)

Nazwa ośrodka 
gastronomicznego:

NIP

Adres do korespondencji:

Osoba do kontaktu, telefon 
kontaktowy, email

Reprezentant/reprezentanci
na finale konkursu:

Opis potrawy zgłaszanej  do 
konkursu:
- skład  prezentowanej 
potrawy (produkty służące 
do przygotowania),
- sposób jej przyrządzania,

Informacje o konkursie: telefon: 601-322-307
e-mail: ustrzyki-gosciniec@wp.pl
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Regulamin zawodów o miano „Zbieracza Rydzów 2016”

1. Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Stolica Bieszczad Ustrzyki Dolne, który polega na zebraniu 
jak największej ilości rydzów (wg wagi) przez uczestnika grzybobrania. 

2. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie osoba, która zgłosi swój udział najpóźniej do 27.09.2016 do 
godziny 15.00 w Bieszczadzkim Centrum Informacji i Promocji w Ustrzykach Dolnych. Zbiór grzybów 
nadzorowany będzie przez przedstawiciela organizatora i pracownika Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne. 

3. Każdy uczestnik grzybobrania ma obowiązek wyposażenia się w ubiór terenowy oraz koszyk na grzyby. 

4. Uczestnikiem konkursu może zostać osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia pod opieką rodzica lub opiekuna. 

5. Uczestnicy grzybobrania biorą udział w konkursie na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas konkursu.

6. Uczestnicy w trakcie grzybobrania stosują się do zasad i poleceń przewodnika – leśnika oraz przedstawiciela 
organizatora . 

7. Przewodnik-leśnik oraz przedstawiciel organizatora nie odpowiada za zachowanie uczestników 
grzybobrania. 

8. Uczestnicy zbierają grzyby wyłącznie do koszyków. Zabrania się zbierania grzybów do reklamówek 
foliowych. Zawodnicy zbierają tylko rydze, grzyby powinny być zdrowe. 

9. Zawodnik podlega dyskwalifikacji, za każde działanie niezgodne z regulaminem, a w szczególności: za zbiór 
w kilka osób do jednego koszyka, przesypywanie grzybów do koszyka innego zawodnika, wkładanie do 
koszyka grzybów zebranych innego dnia. 

10. Grzyby zebrane podczas konkursu stanowią własność Stowarzyszenia Stolica Bieszczad Ustrzyki Dolne i 
zostaną przeznaczone na degustację podczas imprezy „Lepszy Rydz niż nic…” 

11. Dla zwycięzców I, II i III miejsca przewidziane są dyplomy i nagrody. Ocenie podlegają tylko grzyby zdrowe, 
wygrywa zawodnik, który uzbiera największą ilość (wg wagi) grzybów. 

12. Uczestnictwo w konkursie oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego regulaminu. 

Uwaga- liczba miejsc ograniczona!

Informacje o konkursie: telefon: 601-322-307
e-mail: ustrzyki-gosciniec@wp.pl
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Regulamin zawodów o miano „Grzybiarza roku 2016”

1. Konkurs zorganizowany jest przez Stowarzyszenie Stolica Bieszczad Ustrzyki Dolne, który polega na 
wybraniu grzybiarza roku. 

2. Uczestnikiem konkursu może zostać osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia pod opieką rodzica lub opiekuna. 

3. Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić się ze znalezionym grzybem. Grzyb zostanie komisyjnie 
pomierzony i zważony, karta pomiarów zostaje w dokumentacji komisji. 

4. Ocenie podlegają trzy gatunki: koźlarz czerwony, podgrzybek, borowik szlachetny potocznie zwany 
prawdziwkiem. 

5. Konkurs rozstrzygnięty będzie na podstawie sumy dwóch ocen: waga grzyba wyrażona w gramach i średnica
kapelusza wyrażona w milimetrach. 

6. Dla zwycięzcy przewidziany jest dyplom oraz nagroda rzeczowa.

7. Po dokonaniu pomiarów i zrobieniu fotografii grzyby zwracamy znalazcom. 

8. Uczestnictwo w konkursie oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego regulaminu. 

Informacje o konkursie: telefon: 601-322-307
e-mail: ustrzyki-gosciniec@wp.pl


