
                                      

 

REGULAMIN  FESTIWALU 
„WIELISZEWSKIE DZIEDZICTWO KULINARNE” 

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem festiwalu jest Ośrodek Kultury w Wieliszewie.  

2. Biuro Organizacyjne festiwalu: Ośrodek Kultury w Wieliszewie,                                

ul. Stanisława Moniuszki 2, 05-119 Legionowo, e-mail: kultura@wieliszew.pl. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu                   

oraz wprowadzenia zmian w jego treści, jednocześnie ogłaszając je do publicznej 

wiadomości. Aktualność regulaminu można sprawdzić na stronie internetowej: 

www.ok.wieliszew.pl. 

 

CELE I WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Celem festiwalu jest:  

• Identyfikacja i zgromadzenie wiedzy o oryginalnych, regionalnych potrawach, 

stanowiących dziedzictwo kulinarne regionu. 

• Promowanie i stymulowanie wykorzystania zasobów lokalnej, tradycyjnej 

żywności. 

• Identyfikacja regionalnego dziedzictwa kulinarnego, które może służyć do 

budowy  produktu turystycznego i marki regionu. 

2. Festiwal adresowany jest do osób pełnoletnich z terenu powiatu legionowskiego. 

3. W szczególnych przypadkach organizator może zaakceptować zgłoszenie  

z całego terenu Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Organizator dopuszcza zgłoszenie grupy lub rodziny pod warunkiem określenia 

głównego lidera. 

5. Warunkiem uczestnictwa w festiwalu jest wypełnienie karty zgłoszeniowej do 

31.03.2021 r. do godziny 23.59 zamieszczonej w poniższym linku: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZt

rQAAAAAAAAAAAAN__jnfTjhUREkzRlA0VkpCOVBUMUhRSzFBRFdITlVGNC4

u  

6. Do 01.03.2021 r. do godziny 20.00 organizator umieści listę osób 

zakwalifikowanych do festiwalu na stronie internetowej Ośrodka Kultury  

w Wieliszewie: https://ok.wieliszew.pl  

7. Zadaniem osób zakwalifikowanych do udziału w festiwalu będzie przesłanie na 

adres e-mail: kultura@wieliszew.pl lub poprzez serwer zewnętrzny 
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(www.wetransfer.com) pliku tekstowego z nazwą i przepisem kuchennym 

tradycyjnego, regionalnego dania oraz pliku filmowego prezentującego zgłoszone 

danie do 08.04.2021 r. do godziny 23.59. 

8.  Materiał wideo powinien być w rozdzielczości maksymalnej 1920x1080 pikseli, 

zakodowany w jednym z formatów: mp4, mpg, mov oraz w rozmiarze nie 

przekraczającym 2GB.  

9. Podczas prezentacji filmowej wykonawca musi opowiedzieć o przygotowanej 

potrawie, przedstawić krótko sposób jej przygotowania oraz zaprezentować jej 

historię i związek z regionem.  

10. Danie festiwalowe musi swoimi korzeniami nawiązywać do regionu 

etnograficznego Mazowsza Leśnego (powiat legionowski, powiat wołomiński, 

powiat miński, powiat węgrowski, powiat siedlecki, powiat Siedlce, powiat 

sokołowski, powiat łukowski) a w szczególności do obszaru Gminy Wieliszew  

i okolic.  

11.  Wybrane, najciekawsze prezentacje zostaną opublikowane na stronie Ośrodka 

Kultury w Wieliszewie (ok.wieliszew.pl) oraz w mediach społecznościowych 

OKW.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Oceny prezentowanych potraw dokona Jury powołane przez Dyrektora Ośrodka 

Kultury w Wieliszewie. Skład Jury zostanie ogłoszony (m.in. na stronie 

Organizatora) do 2.03.2021 r. 

2. Jury może zadecydować o przyznaniu nagród i wyróżnień. Jury zastrzega sobie 

prawo do nieprzyznania miejsc, jak również przyznania miejsc ex equo i nagród 

specjalnych. 

3. Kryteria oceny: Unikatowość prezentowanej potrawy regionalnej w skali 

ogólnopolskiej; Związek dania z regionem Mazowsza Leśnego i jego tradycjami; 

Jakość wykonania nagrania i sporządzenia przepisu kulinarnego; Kreatywność  

w sposobie prezentacji. 

4. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne i niepodważalne. 

5. We wszystkich sprawach nienależących do kompetencji Jury decyzje podejmuje 

Organizator. Decyzje te są ostateczne. 

6. W przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności Organizator zastrzega sobie 

prawo do zmian w regulaminie. 

7. Regulamin oraz szczegółowe informacje można pobrać ze strony internetowej: 

ok.wieliszew.pl. 
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