Organizatorzy:

XV FESTIWAL „ŚLĄSKIE SMAKI”®
RACIBÓRZ, 13 czerwca 2021
26 MAJA 2012

Zasady uczestnictwa w prezentacjach kulinarnych
XV Festiwalu Śląskie Smaki - 13 czerwca 2021 r., Racibórz
Organizatorzy:
• Śląska Organizacja Turystyczna
• Powiat Raciborski
• Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim
w Raciborzu
Partnerzy:
• Kraina Górnej Odry
• Browar Zamkowy w Raciborzu
• Manufaktura Rybnickie Lody Rzemieślnicze
Czas i miejsce:
• 13 czerwca 2021 r. (niedziela), Zamek Piastowski w Raciborzu – dziedziniec zamkowy
• Początek, godz. 13:00
• Zakończenie imprezy, godz. 20:30
Zasady uczestnictwa:
1. Prezentacje kulinarne XV Festiwalu Śląskie Smaki odbędą się poprzez sprzedażowe stoiska
gastronomiczne oraz zaprezentowanie wybranych potraw przed Jury XV Festiwalu Śląskie
Smaki.
2. Uczestnikami prezentacji kulinarnych XV Festiwalu Śląskie Smaki mogą być:
• Restauracje, zawodowi kucharze i firmy gastronomiczne,
• Producenci produktów lokalnych,
• Koła Gospodyń Wiejskich.
3. Uczestnicy prezentacji kulinarnych będą mogli wziąć udział w XV Festiwalu Śląskie Smaki po
uprzednim zgłoszeniu swojego uczestnictwa do Śląskiej Organizacji Turystycznej.
4. Udział uczestnika w imprezie jest bezpłatny po spełnieniu wymogu posiadania w asortymencie
sprzedaży co najmniej jednej z potraw, należącej do następujących kategorii:
I. potrawa regionalna z terenu województwa śląskiego,
II. produkt lokalny,
III. potrawa/produkt inspirowany tradycją: daniami regionalnymi lub przygotowana/y na
bazie produktu lokalnego/tradycyjnego.
5. Każdy uczestnik, zgłaszający chęć udziału w imprezie, winien zgłosić wykaz asortymentu
proponowanego do sprzedaży wraz ze wskazaniem potrawy/produktu spełniającego wymóg
określony w pkt. 4., podając opis potrawy zawierający: składniki i gramatura, sposób
przyrządzenia, opis tradycji i miejsce pochodzenia, jak i sposób serwowania. Dostarczenie ww.
informacji jest niezbędne, aby dopuścić uczestnika do bezpłatnego udziału w prezentacji
kulinarnej XV Festiwalu Śląskie Smaki. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość
potraw/produktów.
6. Potrawy/produkty zgłoszone przez uczestników i zakwalifikowane do jednej z kategorii
opisanych w pkt. 4., wezmą udział w konkursie kulinarnym Festiwalu ocenianym przez Jury, z
możliwością otrzymania 3 stopniowego wyróżnienia w postaci Statuetki Złotej, Srebrej lub
Brązowej Zopaski za zajęcie 1, 2 i 3 miejsca oraz nagród rzeczowych przewidzianych przez
Organizatorów.
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7. Uczestnicy indywidualnie odpowiadają za prowadzenie sprzedaży potraw i produktów
podczas XV Festiwalu Śląskie Smaki, zgodnie z ogólnymi zasadami i przepisami prawa
regulującymi taką działalność, w tym przepisów sanitarnych, podatkowych i epidemicznych.
8. W prezentacji kulinarnej XV Festiwalu Śląskie Smaki może wziąć udział łącznie 32 uczestników.
Zasady organizacyjne:
1. Organizatorzy zapewniają powierzchnię sprzedażowo-ekspozycyjną w namiotach o wymiarach
3x3 m2 lub drewnianych domkach lub pod halą namiotową o wymiarach 15mx20m. Każde
stoisko sprzedażowe wyposażone zostanie w 2 stoły robocze, oraz jedno gniazdko zasilające w
energię elektryczną.
2. Drobny sprzęt kuchenny (np. piekarniki i palniki elektryczne, sprzęt AGD, naczynia,
przedłużacze), zastawę stołową (np. talerze, sztućce), potrzebną do serwowania dań oraz
elementy wystroju stołu (obrusy, serwetki, kwiaty itp.) uczestnicy zabezpieczają we własnym
zakresie.
3. Sprzedaż potraw jest dopuszczona wyłącznie w naczyniach jednorazowych na wynos.
4. Uczestnicy prezentacji kulinarnej we własnym zakresie ponoszą koszty dojazdu i zakupu
produktów przeznaczonych do sprzedaży i prezentacji kulinarnej oraz koszty ewentualnego
wystroju stoiska sprzedażowego.
5. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się używania w trakcie imprezy urządzeń ciśnieniowych i
kuchenek gazowych.
6. Od godziny 10:00-11:30 uczestnicy będą mogli przygotować swoje miejsca sprzedażowe, które
zostaną wskazane przez organizatora.
7. Do godziny 12:00 uczestnicy muszą odstawić samochody na wskazany przez organizatora
parking, a stoiska sprzedażowe powinny już być gotowe.
Konkurs kulinarny XV Festiwalu Śląskie Smaki.
1. Każdy z uczestników zakwalifikowany do uczestnictwa w prezentacji kulinarnej przygotuje 6
porcji degustacyjnych potrawy zgłoszonej do prezentacji kulinarnej - do oceny dla członków Jury
Festiwalu. Jury Festiwalu oceni potrawy/produkty biorąc pod uwagę:
• smak (10 pkt.)
• wygląd i sposób podania (5 pkt.)
• tradycję wytwarzania i związek z regionem (10 pkt.)
Zgłoszenia.
1. Zainteresowani udziałem w prezentacji kulinarnej XV Festiwalu Śląskie Smaki uczestnicy
dokonują zgłoszenia na załączonym do niniejszych Zasad formularzu.
2. Formularze zgłoszeniowe należy przesłać do organizatora konkursu – Śląskiej Organizacji
Turystycznej drogą mailową, bądź pocztą tradycyjną na adres:
Śląska Organizacja Turystyczna
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, tel. 32 207 207 3
Osoba do kontaktu w Śląskiej Organizacji Turystycznej:
Agnieszka Czachura-Łach (agnieszka.lach@slaskie.travel)
W terminie do 21.05.2021 (decyduje kolejność zgłoszeń).
3

XV FESTIWAL „ŚLĄSKIE SMAKI”®
RACIBÓRZ, 13 czerwca 2021
26 MAJA 2012

3. Każdy uczestnik, którego zgłoszenie zostanie przyjęte, otrzyma od organizatora potwierdzenie
udziału w prezentacji kulinarnej XV Festiwalu Śląskie Smaki, bez którego nie można uczestniczyć w
imprezie.
4. Organizator, na podstawie wypełnionego formularza zgłoszenia Uczestnika, oceni spełnienie
przez niego wymogów udziału w Festiwalu Śląskie Smaki w myśl niniejszych zasad, zastrzegając
sobie prawo, odmowy przyjęcia zgłoszenia i tym samym możliwości wzięcia udziału w XV Festiwalu
Śląskie Smaki.
5. Zgłoszenia należy przesyłać do 21.05.2020 r. Decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do ŚOT.
6. Ostateczna lista uczestników zostanie opublikowana na stronie internetowej konkursu
www.slaskiesmaki.pl do 31 maja 2020 r. Udział w konkursie zostanie również potwierdzony
Uczestnikowi drogą mailową.
Pozostałe informacje:
1. Wszystkie pytania, dotyczące spraw nie objętych niniejszymi zasadami prosimy kierować do:
Śląska Organizacja Turystyczna, ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, tel. 32 2072073, osoba
kontaktowa: Agnieszka Czachura-Łach, agnieszka@slaskie.travel.
2. Informacje o XV Festiwalu Śląskie Smaki będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej
imprezy: www.slaskiesmaki.pl.
3. Administratorem danych osobowych uczestników zgłoszonych do prezentacji kulinarnych
XV Festiwalu Śląskie Smaki jest Śląska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Katowicach, 40-085, ul.
Mickiewicza 29, e-mail: agnieszka.lach@slaskie.travel. Dane będą przetwarzane w celach
organizacyjnych na podstawie zgody, jaką jest przesłanie zgłoszenia udziału w prezentacjach
kulinarnych odbywającym się podczas XV Festiwalu Śląskie Smaki. Każdy ma prawo dostępu do
swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Każdy ma
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na
przetwarzanie danych do jej wycofania.
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