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REGULAMIN NABORU JURY  

do 

Konkursu kulinarnego XIV Festiwalu Śląskie Smaki 

 

Niniejszy regulamin ma na celu wyłonienie jurorów oceniających uczestników konkursu 

kulinarnego XIV Festiwalu Śląskie Smaki. 

1. Śląska Organizacja Turystyczna, organizator XIV Festiwalu Śląskie Smaki, ogłasza 

nabór do jury konkursu kulinarnego, który odbędzie się 16 czerwca 2019 r. w 

Rudach.  

2. Zgodnie z zasadami konkursu kulinarnego Festiwalu Śląskie Smaki jurorzy oceniają 

uczestników konkursu kulinarnego w trzech kategoriach:  

a. jury oceniające kategorię amatorów (Jury 3-osobowe), w którego skład 

wejdą: profesjonalny kucharz, etnograf oraz osoba znająca specyfikę 

kulinariów regionalnych.  

b. jury oceniające kategorię uczniów szkół gastronomicznych (Jury 3-

osobowe), w którego skład wejdą: profesjonalny kucharz, etnograf oraz 

czynny wykładowca/nauczyciel przedmiotów gastronomicznych.  

c. jury oceniające kategorię profesjonalnych kucharzy (Jury 3-osobowe), w 

którego skład wejdzie: profesjonalni kucharze oraz etnograf lub osoba znająca 

specyfikę kuchni regionalnych.  

3. Wyboru członków Jury dokona 3 os. komisja, składająca się z przedstawicieli 

Organizatora Festiwalu oraz koordynatora prac Jury, p. Remigiusza Rączki. Komisja 

dokona wyboru w oparciu o oferty kandydatów na członków Jury Festiwalu Śląskie 

Smaki, potwierdzające ich wykształcenie, kompetencje, osiągnięcia i podjęte 

działania w zakresie kuchni regionalnej województwa śląskiego (np. dyplomy 

ukończonych szkół, odbyte szkolenia, przebieg dotychczasowej kariery 

zawodowej/działalności popularyzatorskiej itp. potwierdzającej wiedzę kandydata o 

kuchni regionalnej województwa śląskiego).  

4. Kandydaci na członków Jury proszeni są o dostarczenie:  
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a. w kategorii profesjonalny kucharz - CV zawierające informacje o posiadanym 

wykształceniu oraz o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej 

(umożliwiające identyfikację, iż nie zachodzi konflikt interesów w stosunku do 

startujących w konkursie kulinarnym drużyn);  

b. w kategorii etnograf – dokumentu potwierdzającego wykształcenie wraz z 

dołączonym opisem posiadanego doświadczenia ze szczególnym 

uwzględnieniem znajomości specyfiki kuchni regionalnej województwa 

śląskiego;  

c. w kategorii "znawca kuchni regionalnej" – dyplomów/certyfikatów/zaświadczeń 

o udziale w konkursach o tematyce związanej z kuchnią regionalną ze 

szczególnym uwzględnieniem zdobytych nagród, wyróżnień; oświadczenia o 

przynależności do Koła Gospodyń Wiejskich, oświadczenia o przynależności 

do organizacji związanych z tematyką kuchni regionalnej województwa 

śląskiego; wykaz publikacji dotyczących tematyki kuchni regionalnej. Do 

kategorii tej mogą być zakwalifikowani np. bloger, publicysta, dziennikarz, 

autor książek, publikacji kulinarnych;  

d. w kategorii czynny wykładowca/nauczyciel przedmiotów gastronomicznych – 

CV zawierające informacje o posiadanym wykształceniu oraz o 

dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej (umożliwiające identyfikację, iż 

nie zachodzi konflikt interesów w stosunku do startujących w konkursie 

kulinarnym drużyn).  

5. Kandydaci do jury proszeni są o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających ich 

kwalifikacje, określone w pkt. 4 oraz danych kontaktowych do siedziby Śląskiej 

Organizacji Turystycznej do dnia 15.04.2019 r. (pocztą na adres:, Śląska 

Organizacja Turystyczna, ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice lub mailem na adres 

agnieszkal.lach@slaskie.travel; kontakt: Agnieszka Łach).  

6. Wyniki naboru zostaną ogłoszone do dnia 07.05.2019 r. Wszyscy kandydaci zostaną 

o nich powiadomieni drogą mailową, wyniki ukażą się również na stronie 

internetowej www.slaskiesmaki.pl.  

7. Organizator konkursu przewiduje dla członków jury zwrot kosztów dojazdu.  

8. Załącznikami do niniejszego regulaminu są: - załącznik nr 1 – opis idei Festiwalu 

Śląskie Smaki, - załącznik nr 2 – regulamin konkursu kulinarnego, - załącznik nr 3 – 

karty pracy jury konkursu.  


