
                                                                                                                             

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 36/2014 

Starosty Nowodworskiego 

z dnia  15 lipca 2014 r. 

 

 

w sprawie powołania Komisji w ramach Konkursu „Smak Żuław i Mierzei” 

 

Na podstawie art. 34 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym  

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 pkt. 1, 3 Regulaminu Organizacyjnego 

Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 

XXXVII/275/2014 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 30 czerwca 2014 roku w 

sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze 

Gdańskim  

zarządzam, co następuje:  

§ 1 

Powołuję Komisję w składzie:  

1. Ewa Dąbska – Starosta Nowodworski, 

2. Zbigniew Ptak – Przewodniczący Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim, 

3. Jacek Michalski – Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, 

4. Czesław Łukaszewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim,  

5. Przedstawiciel Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Gminy Sztutowo, 

6. Przedstawiciel Lokalnej Organizacji Turystycznej „Jantarowe Wybrzeże”. 

 

§ 2 

Celem prac Komisji jest wyłonienie najlepszego dania oraz nalewki, przygotowanych w oparciu o 

lokalne zasoby historyczne, kulturowe, tradycje kulinarne oraz dziedzictwo kulturowe Żuław i 

Mierzei Wiślanej przygotowanych przez stowarzyszenia, sołectwa, koła gospodyń wiejskich i inne 

organizacje oraz podmioty z terenu Powiatu Nowodworskiego, w ramach konkursu „Smak Żuław i 

Mierzei”, którego celem jest zainteresowanie i umożliwienie mieszkańcom oraz potencjalnym 

turystom poznania tradycji kulinarnych naszego regionu. 

§ 4 

Komisja działa w oparciu o Regulamin Konkursu „Smak Żuław i Mierzei” stanowiący załącznik do 

niniejszego Zarządzenia.  

 



                                                                                                                             

 

 

 

§ 5 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Zespołowi ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych, 

turystyki, promocji i sportu.  

 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

                                                                                                     Starosta Nowodworski 

                                                                                                                    ( - ) 

                                                                                                            Ewa Dąbska 

                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do  
Zarządzenia Nr 36/2014  

Starosty Nowodworskiego  

z dnia 15 lipca 2014 r.  

  

Regulamin Konkursu 

,,Smak Żuław i Mierzei” 

 

Organizator Konkursu: 

1. Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 

82-100 Nowy Dwór Gdański  

 

Współorganizatorzy Konkursu: 

1. Lokalna Organizacja Turystyczna „Jantarowe Wybrzeże”, ul. Gdańska, 82-103 Stegna 

2. Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna Gminy Sztutowo, ul. Gdańska 55, 82-110 

Sztutowo 

 

Miejsce Konkursu: 

o Plac przed Starostwem Powiatowym 

 

Termin Konkursu: 

o 13 wrzesień 2014 r. 

 

Adresaci Konkursu 

Konkurs skierowany jest do stowarzyszeń, sołectw, kół gospodyń wiejskich i innych organizacji oraz 

podmiotów z terenu Powiatu Nowodworskiego.  

 

Cel konkursu:  



                                                                                                                             

o aktywizacja i integracja lokalnej społeczności, 

o wymiana doświadczeń kulinarnych, 

o kultywowanie regionalnych potraw, 

o promocja produktów kulinarnych, 

o promocja Powiatu Nowodworskiego. 

 

 

 

 

 

Kryteria oceny oraz nagrody i wyróżnienia:  

Komisja dokona wyboru najsmaczniejszych potraw w dwóch kategoriach: dania i nalewki oceniając: 

1. walory smakowe; 

2. walory estetyczne (dekoracja, prezentacja wizualna); 

3. nawiązanie do tradycji kulinarnych Żuław i Mierzei Wiślanej; 

4. wykorzystanie regionalnych produktów; 

5. oryginalność łączenia smaków. 

 

Warunki uczestnictwa: 

 Kategoria „DANIA: 

 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie potrawy w oparciu o tradycję 

kulinarną, dziedzictwo kulturowe oraz lokalne zasoby Żuław i Mierzei Wiślanej. 

 Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz 

wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego 

w Nowym Dworze Gdańskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23 lub elektronicznie na 

adres e-mail: starostwo@nowydworgdanski.pl. do dnia 31 sierpnia 2014 r. 

 Uczestnicy konkursu są zobowiązani do przygotowania potrawy na miejscu podczas Dożynek 

Powiatowych na zaaranżowanym stoisku promocyjnym i poddanie je pod ocenę komisji.  

 Kategoria „NALEWKI”: 

 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie nalewki w oparciu o tradycję 

kulinarną, dziedzictwo kulturowe oraz lokalne zasoby Żuław i Mierzei Wiślanej. 

 Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz 

wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego 

w Nowym Dworze Gdańskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23 lub elektronicznie na 

adres e-mail: starostwo@nowydworgdanski.pl. do dnia 31 sierpnia 2014 r. 



                                                                                                                             

 Uczestnicy konkursu są zobowiązani do dostarczenia i zaprezentowania nalewki podczas 

Dożynek Powiatowych na zaaranżowanym stoisku promocyjnym i poddanie je pod ocenę 

komisji.  

 

 

 

 

Nagrody 

Dla laureatów trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii przewidziane są następujące nagrody: 

 Kategoria „DANIA”: 

I miejsce – Kosiarka spalinowa 

II miejsce – Nożyce spalinowe do żywopłotu 

III – Pawilon promocyjno-handlowy 

 Kategoria „NALEWKI”: 

I miejsce – Podkaszarka spalinowa 

II miejsce – Odśnieżarka spalinowa 

III miejsce – Zestaw mebli ogrodowych 

 

 Postanowienia końcowe: 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć  i informacji                               

o zwycięzcach  i uczestnikach konkursu, 

 Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zamieszczania informacji o potrawach 

konkursowych  w swoich materiałach i kampaniach promocyjnych. Poprzez przystąpienie do 

konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w regulaminie, 

 Wszystkie kwestie, których nie obejmuje regulamin, ustalają  organizatorzy. 

 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi dniu 13 września 2014 r.  

 

 

 

Starosta Nowodworski 

 

Ewa Dąbska 

 

 

 

 



                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy 

konkursu kulinarnego Smak Żuław i Mierzei 

 

Nazwa zgłaszającego: ……………………………………………………………. 

 

Adres: ……………………………………………………………………………. 

 

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………. 

 

Telefon: …………………………………………………………………………… 

 

Nazwa potrawy/kategoria: ……………………………………………………….. 

 

Skład: ……………………………………………………………..……………… 

  

……………………………………………………………………..…………….. 

 

Przepis/sposób przygotowania: …………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

 
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego 

najpóźniej do dnia 31.08.2014 r. do godz. 15:30 do Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze 



                                                                                                                             

Gdańskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański lub elektronicznie na 

adres e-mail: powiat@nowydworgdanski.pl., z dopiskiem: „Smak Żuław i Mierzei”.  

 

mailto:powiat@nowydworgdanski.pl

