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REGULAMIN REGIONALNEGO KONKURSU  

                                             „SMAKI MAŁOPOLSKI” 

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy, 
zapraszamy młodzież klas ósmych Państwa szkoły do udziału w regionalnym konkursie  

„Smaki Małopolski”.  

Z uwagi na sytuację epidemiczną nie możemy w tym roku zaprosić reprezentantów Państwa szkół 

do Wielozawodowego Zespołu Szkół w Zatorze, dlatego proponujemy rywalizację w formie on- line  

dla reprezentantów ościennych szkół.  

 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem: 

1. Cel konkursu: 

▪ Pogłębienie wiedzy uczniów klas ósmych szkół podstawowych gminy Zator i gmin ościennych  

na temat atrakcji turystycznych Małopolski.   

▪ Propagowanie produktów lokalnych i regionalnych Małopolski. 

▪ Rozpowszechnianie wiedzy o bogactwie kulturowym i przyrodniczym Małopolski. 

▪ Rozwijanie zainteresowań dotyczących turystyki i dziedzictwa kulturowego województwa. 

2. Organizator konkursu: Wielozawodowy Zespół Szkół w Zatorze. 

3. Zakres tematyczny konkursu: 

▪ znajomość regionalnych potraw i produktów Małopolski oraz Doliny Karpia (szczególnie tych 

zarejestrowanych jako chronione miejsce pochodzenia); 

▪ znajomość obiektów UNESCO w Małopolsce; 

▪ rozpoznawanie atrakcji przyrodniczych i antropogenicznych Małopolski; 

▪ orientacja na mapie konturowej województwa małopolskiego. 

4. Wymagania merytoryczne i dostępne źródła informacji 

▪ Europejskie Systemy Jakości Żywności logo i definicje  

a) Chroniona nazwa pochodzenia (ChNP) 



b) Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG) 

c) Gwarantowana tradycyjna specjalność (GTS) 

http://www.produkty-tradycyjne.pl/europejskie-systemy-jakosci 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-

quality/certification/quality-labels/quality-schemes-explained_pl 

▪ Produkty zarejestrowane jako Chronione Nazwy Pochodzenia, Chronione Oznaczenia 

Geograficzne oraz Gwarantowane Tradycyjne Specjalności: 

a) Jabłka łąckie 

b) Suska sechlońska 

c) Nasiona fasoli „Piękny Jaś” z doliny Dunajca 

d) Karp zatorski 

e) Oscypek (oszczypek) 

f) Redykołka 

g) Kiełbasa Lisiecka 

h) Obwarzanek krakowski 

i) Bryndza podhalańska 

https://www.malopolska.pl/malopolskismak/produkty-regionalne/chronione-oznaczenie-

geograficzne 

https://www.malopolska.pl/malopolskismak/produkty-regionalne/chroniona-nazwa-

pochodzenia 

https://www.malopolska.pl/malopolskismak/produkty-regionalne/gwarantowana-tradycyjna-

specjalnosc 

▪ Znajomość produktów lokalnych Doliny Karpia: http://dolinakarpia.org/54 

▪ Znajomość małopolskich obiektów z Listy Światowego Dziedzictwa Kulturowego i 

Przyrodniczego UNESCO link: https://www.visitmalopolska.pl/web/visitmalopolska/-

/malopolska-trasa-unesco-

28?redirect=https%3A%2F%2Fwww.visitmalopolska.pl%2Fweb%2Fvisitmalopolska%2Fstrona-

glowna%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%

3Dview%26_3_search.y%3D0%26_3_keywords%3Dzabytki%2Bunesco%2Bma%25C5%2582op

olska%26_3_search.x%3D0%26_3_groupId%3D0%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252

Fsearch&inheritRedirect=true  

▪ Znajomość regionów Małopolski- atrakcje, bogactwo przyrody naturalnej, zabytki, przysmaki 

regionalnej kuchni 

a) Kraków i okolice https://www.visitmalopolska.pl/krakow-i-okolice  

b) Tatry i Podhale https://www.visitmalopolska.pl/podhale-i-tatry  
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c) Jura Krakowsko- Częstochowska https://www.visitmalopolska.pl/jura-krakowsko-

czestochowska  

d) Oświęcim i okolice https://www.visitmalopolska.pl/oswiecim-i-okolice  

e) Gorce i Beskid Wyspowy https://www.visitmalopolska.pl/gorce-i-beskid-wyspowy  

f) Beskid Sądecki i Beskid Niski https://www.visitmalopolska.pl/beskid-sadecki-i-niski  

g) Pieniny i Spisz https://www.visitmalopolska.pl/pieniny-i-spisz  

h) Beskid Mały i Makowski https://www.visitmalopolska.pl/beskid-maly-i-makowski  

i) Orawa i Beskid Żywiecki https://www.visitmalopolska.pl/orawa-i-beskid-zywiecki  

5. Zasady uczestnictwa : 

▪ W konkursie będą uczestniczyć reprezentanci klas ósmych poszczególnych szkół (po 5 uczniów 

w zespole) pod opieką merytoryczną nauczyciela. 

6. Reguły przeprowadzania konkursu i sposób punktacji: 

O wyniku zespołu decyduje łączna liczba uzyskanych punktów za poszczególne konkurencje: 

a. Test z wiedzy o atrakcjach turystycznych oraz produktach regionalnych i lokalnych Małopolski  

(0- 20 punktów).  

Link do testu zostanie przekazany opiekunom, a następnie ma zostać rozwiązany przez uczniów  

w wyznaczonym czasie. Pytania będą dotyczyć zakresu wiedzy przekazanego wcześniej  

przez organizatora. Linki do zakresu tematycznego znajdują się powyżej. Dodatkowo należy 

zapoznać się z krótkim filmem, do którego link zostanie przekazany uczestnikom przed testem. 

b. Stworzenie plakatu, propagującego produkty regionalne i lokalne Małopolski (ocena w skali 0- 15 

punktów przyznawanych przez każdego jurora). 

Każdy plakat ma zawierać grafiki lub ilustracje 5 produktów lokalnych, ich nazwy oraz hasło 

promujące smaki Małopolski. Technika dowolna. Dopuszczalne techniki manualne i 

komputerowe. Plakat należy przesłać w formie elektronicznej (grafika w formacie pdf lub zdjęcie 

w formacie jpg) na adres organizatora: wzs.zator@onet.pl do 8 kwietnia 2021 roku.  

c. Napisanie tekstu promującego walory turystyczne Małopolski (ocena w skali 0- 15 punktów 

przyznawanych przez każdego jurora). 

Tekst ma mieć objętość do 30 wersów, tematycznie ma propagować walory turystyczne 

Małopolski. Mile widziane jest zastosowanie środków poetyckich: rymów, epitetów, metafor. 

Tekst należy przesłać w wersji elektronicznej w formacie pdf na adres organizatora: 

wzs.zator@onet.pl do 8 kwietnia 2021 roku. 

 

Konkurs ma charakter jednoetapowy. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się  

po konkursie w terminie wyznaczonym przez organizatora. Z uwagi na sytuację epidemiczną po odbiór 

nagród zapraszamy delegację w postaci Dyrektorów szkół. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 

z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

7. Nagrody: 
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Dla trzech najlepszych zespołów przewidziane są nagrody za zajęcie poszczególnych miejsc  

oraz indywidualne nagrody dla członków zespołu. Ponadto organizator przewiduje wręczenie 

wszystkim zespołom nagród i dyplomów za uczestnictwo. Organizator zastrzega sobie prawo 

przyznania dodatkowych wyróżnień. 

8. Postanowienia końcowe: 

▪ Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć oraz fragmentów 

prac konkursowych i informacji o uczestnikach konkursu. 

▪ Za powołanie komisji konkursowej oraz przygotowanie pytań i zadań konkursowych 

odpowiedzialny jest WZS w Zatorze. 

▪ Decyzje komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

▪ Każdy biorący udział w konkursie poprzez przystąpienie do niego akceptuje warunki 

niniejszego regulaminu. 

 

UWAGA! 

Ze względu na stan epidemii prosimy o potwierdzenie uczestnictwa Państwa szkoły  

w konkursie do dnia 10.03.2021 r. Po zebraniu zgłoszeń, organizator prześle kryteria 

punktowania poszczególnych konkurencji i poda ostateczny termin konkursu. 

 

 

 


