
Załącznik do Uchwały 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

nr 5442/2022 

z dnia 4 sierpnia 2022 roku 

 

Regulamin Konkursu 

na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry pn.  

„Pyra i kapustka to do pysznego dania przepustka” 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Przedmiotem Konkursu jest przedstawienie największej wielkopolskiej pyry (ziemniaka) 

oraz wykonanie  potrawy z pyry (ziemniaka) i kapusty charakterystycznej dla województwa 

wielkopolskiego. Potrawa zgłoszona do Konkursu powinna być wytwarzana w małej skali, 

tradycyjnymi metodami, ze składników lokalnie dostępnych, wywodzić się z tradycji  

i kultywowanych w regionie zwyczajów.  

2. Celem Konkursu jest identyfikacja i zgromadzenie wiedzy o potrawach regionalnych z pyry. 

Promocja Województwa Wielkopolskiego poprzez prezentację jego tradycji kulinarnych oraz 

popularyzacja kuchni regionalnej. Budowanie tożsamości kulturowej w oparciu o ciągłość               

tradycji przekazywanej z pokolenia na pokolenie, a także budowanie pozytywnego wizerunku 

województwa zgodnie z celami zawartymi w Programie Promocji Dziedzictwa Kulinarnego 

Wielkopolski i Żywności Wysokiej Jakości na lata 2021-2030.  

3. Organizatorem Konkursu jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 

4. Obsługą Konkursu zajmuje się Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.  

§ 2 

Zasady Konkursu 

1. Do Konkursu można zgłaszać pyrę wyhodowaną na terenie województwa wielkopolskiego.  

2. Pyra musi być zgłoszona przez uczestnika, w którego gospodarstwie została wyhodowana. 

3. Pyra musi pochodzić z bieżących zbiorów, a potrawa być przygotowana z pyry i kapusty 

w dowolnej formie kulinarnej. 

§ 3 

Komisja Konkursowa 

1. W celu przeprowadzenia Konkursu Organizator powołuje Komisję Konkursową. 

2. Z prac Komisji zostanie sporządzony protokół podpisany przez jej Przewodniczącego. 

3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

§ 4 

Przebieg Konkursu 

1. Konkurs zostanie zrealizowany do końca listopada 2022 roku. 

2. Dokładny termin zostanie opublikowany na stronach: www.umww.pl i www.sdk-wlkp.pl. 

http://www.umww.pl/
http://www.sdk-wlkp.pl/


  

3. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do dostarczenia w dniu finału Konkursu największej 

wielkopolskiej pyry oraz potrawy z pyry pn. „Pyra i kapustka to do pysznego dania przepustka”. 

4. Dodatkowo uczestnicy Konkursu, którzy zdecydują się dostarczyć w dniu finału Konkursu 

potrawę z pyry pn. „Pyra i kapustka to do pysznego dania przepustka” zobowiązani są do 

wypełnienia karty zgłoszeniowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz 

podpisania klauzuli informacyjnej w zakresie przetwarzania danych osobowych stanowiącej 

załącznik nr 2 do niniejszego do Regulaminu w terminie do 8 września 2022 r. do godz. 15.30. 

5. Dokumenty wymienione w ust. 4 można składać: 

1) osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej/kuriera w godzinach pracy Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na adres:  

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

al. Niepodległości 34 

61-714 Poznań 

Na kopercie należy dopisać: Konkurs na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry pn. 

„Pyra i kapustka to do pysznego dania przepustka”, 

2) drogą elektroniczną na adres e-mail: dr.sekretariat@umww.pl  

z dopiskiem: „Konkurs na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry pn. „Pyra  

i kapustka to do pysznego dania przepustka”, 

3) za pośrednictwem elektronicznej skrytki podawczej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP. 

6. Komisja Konkursowa oceni zgłoszone do Konkursu pyry oraz potrawy z pyry i kapusty, 

a także wskaże laureatów Konkursu. 

7. Uczestnicy Konkursu przyjeżdżają na własny koszt a uczestnictwo jest bezpłatne.   

§ 5 

Kryteria oceny 

1. Przedmiotem oceny w trakcie Konkursu jest waga pyry oraz potrawa z pyry i kapusty, 

w której przepisie stanowią one główne składniki.  

2. W przypadku pyry głównym kryterium oceny jest waga warzywa.  

3. W przypadku oceny potrawy z pyry i kapusty Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę 

następujące kryteria:  

1) walory smakowe i zapachowe (0-5pkt.), 

2) związek potrawy z regionem i jego tradycjami  (0-5pkt.), 

3) sposób prezentacji potrawy  (0-5pkt.). 
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§ 6 

Nagrody 

1. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody finansowe i dyplomy za zajęcie I, II i III miejsca oraz 

wyróżnienia w kategorii na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry pn. „Pyra  

i kapustka to do pysznego dania przepustka”. 

2. Laureat I miejsca w Konkursie na największą wielkopolską pyrę otrzyma nagrodę finansową 

w wysokości 1.000 zł. 

3. Laureat II miejsca w Konkursie na największą wielkopolską pyrę otrzyma nagrodę finansową 

w wysokości 700 zł. 

4. Laureat III miejsca w Konkursie na największą wielkopolską pyrę otrzyma nagrodę 

finansową w wysokości 500 zł. 

6. Laureat I miejsca w Konkursie na potrawę z pyry pn. „Pyra i kapustka to do pysznego dania 

przepustka” otrzyma nagrodę finansową w wysokości 1.500 zł. 

7. Laureat II miejsca w Konkursie na potrawę z pyry pn. „Pyra i kapustka to do pysznego dania 

przepustka” otrzyma nagrodę finansową w wysokości 1.000 zł. 

8. Laureat III miejsca w Konkursie na potrawę z pyry pn. „Pyra i kapustka to do pysznego dania 

przepustka” otrzyma nagrodę finansową w wysokości 700 zł. 

9. W Konkursie na potrawę z pyry pn. „Pyra i kapustka to do pysznego dania przepustka” 10 

wyróżnionych uczestników otrzyma nagrody finansowe w wysokości 500 zł. 

10. Dane osobowe oraz wizerunek uczestników Konkursu będą wykorzystywane nieodpłatnie  

w celu promocji Województwa Wielkopolskiego, za zgodą uczestnika. 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Uczestnicy Konkursu podpisując zgłoszenie do Konkursu, akceptują jego Regulamin oraz 

zobowiązują się uszanować wszelkie postanowienia Komisji Konkursowej. 

2. Sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem dotyczące przeprowadzenia Konkursu                          

rozstrzyga Komisja Konkursowa, której decyzje są ostateczne. 

 


