
Sałatka ziemniaczana roku 2019 

Zasady konkursu 

 Jeśli kochasz sałatki ziemniaczane, ta konkurencja jest właśnie dla Ciebie. 

Bez względu na wiek, płeć czy narodowość, ten konkurs jest dla wszystkich. 

 Możecie ubiegać się o udział w konkursie w Gospodzie przy skale Kodeš 

lub w Urzędzie Miejskim w Heřmanicach, gdzie należy podać nazwisko twórcy 

i liczbę sałatek (max. 3 rodzaje sałatek). Zgłoszenie jest wiążące. Możesz 

złożyć zgłoszenie do niedzieli 10 listopada 2019 r. Rejestracja nie będzie 

możliwa po tej dacie z przyczyn organizacyjnych. Miejscem zawodów jest Sala 

Domu Kultury w Heřmanicach. 

 Sałatkę/ki muszą być wykonane ze świeżych składników (jeśli dodajesz 

gotowane warzywa ze słoików, jest to uważane za świeże warzywa). 

Sałatkę/ki należy przygotować na dzień przed konkursem tj. maksymalnie 24 

godziny (najlepiej wieczorem przed konkursem). Zawodnik odpowiada za 

każdą dostarczoną sałatkę. 

 Ilość sałatek do konkursu przywieźcie w ilości 1,5-2 kg. 

 Punktem odbioru jest Sala Domu Kultury w Heřmanicach w sobotę 16 

listopada 2019 r. od 11:00 do 12:00. Oznacz swoją sałatkę imieniem, 

nazwiskiem i adresem zawodnika. 

 Organizator przejmie od ciebie sałatkę (sałatki). Każda sałatka zostanie 

ułożona na jednym talerzu. Wszystkie talerze sałatkowe będą tego samego 

koloru, aby uczestnicy nie znali swojej sałatki i aby nie wpłynęło to na 

głosowanie. Organizator losowo przypisuje numer konkursowy do każdej 

sałatki. Tak więc, jeśli przyniesiesz sałatkę jako pierwszą, nie oznacza to, że 

będzie ona pod numerem konkursowym 1. Organizator przygotuje raport, w 

którym imię i nazwisko zawodnika będzie znajdować się obok numeru. 

Protokół zostanie następnie zapieczętowany i przekazany głównemu 

organizatorowi do momentu zliczenia głosów. 

 Publiczna degustacja odbędzie się od 14:00 do 16:00 godziny. Każdy, kto 

przyjdzie (w tym zawodnicy), może wziąć udział w degustacji. Przy wejściu 

dostaniesz łyżkę lub widelec, za pomocą których spróbujesz sałatek. Każdą 

sałatkę możesz spróbować tylko raz. 

 Ocena - przed degustacją otrzymasz 3 głosy, do których możesz przypisać 

maksymalnie trzy sałatki. Od Ciebie zależy, czy oddasz wszystkie trzy 

głosy na jedną sałatkę, czy podzielisz głosy (jedna sałatka otrzyma 2 głosy, 

a druga jeden głos, czy dasz trzy różne głosy na 1 rodzaj sałatki). Głosowanie 

będzie nadzorowane przez osobę upoważnioną, która będzie czuwać nad 

ważnością głosowania. Aby uniknąć nieporozumień i wielokrotnego 

głosowania. 

 Aby głosowanie było jak najbardziej obiektywne, organizator zapewni wodę i 

chleb w celu zneutralizowania kubków smakowych. 

 Po godzinie 16:00 zespół zaczyna liczyć głosy. Następnie weźmie 

zapieczętowany protokół od organizatora i wytypuje zwycięzcę konkursu. 

 Oficjalne ogłoszenie zwycięzców odbędzie się o godzinie 17:00 w Sali 

Domu Kultury w Heřmanicach. 


