
II  OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI
W JEDZENIU GOLONKI NA CZAS

REGULAMIN  ZAWODÓW

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem zawodów pod nazwą „II Otwarte Mistrzostwa Polski w jedzeniu golonki na czas” – zwanych  
dalej Mistrzostwami, jest Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego TAURUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialno
ścią     z siedzibą w Pilźnie przy ul. Legionów 58 – zwana dalej Organizatorem.
2. Mistrzostwa odbędą się w dniu 02 czerwca 2012 roku na terenie rekreacyjnym wokół Baru Firmowego TAU
RUS w Strzegocicach k/Pilzna, podczas imprezy pod nazwą „Święto Golonki”.
3. W Mistrzostwach mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne z wyłączeniem pracowników Przed
siębiorstwa Przemysłu Mięsnego TAURUS Sp. z o. o. w Pilźnie

II. Warunki uczestnictwa w Mistrzostwach 

1. Lista startowa Mistrzostw zostanie ustalona przez Organizatora.
2. Uczestnikami  II Otwartych Mistrzostw Polski w jedzeniu golonki na czas, będą: 

1) osoby wytypowane przez władze gmin w których zlokalizowane są placówki gastrono
miczne Przedsiębiorstwa Przemysłu Mięsnego TAURUS Sp. z o.o. w Pilźnie,
2) dziennikarze,
3) osoby imiennie zaproszone przez Organizatora
4) osoby, które zalogują się na stronie internetowej www.stan-taurus.com.pl – według kolej
ności zgłoszeń

3. Uczestnicy Mistrzostw potwierdzają swój udział najpóźniej do dnia 31 maja 2012 roku poprzez odesłanie for
mularza zgłoszeniowego. Dla osób, które zgłosiły swój udział w Mistrzostwach za pośrednictwem strony interneto
wej, Organizator przewiduje 10 miejsc w zawodach. W takim przypadku decyduje kolejność zgłoszenia oraz oso
bista obecność w dniu zawodów.       

III. Przebieg Mistrzostw oraz zasady wyłonienia zwycięzcy    

1. Przed rozpoczęciem rywalizacji, uczestnicy Mistrzostw otrzymają numery startowe a następnie zajmą wskaza
ne przez Organizatora miejsca przy stołach. W przypadku, kiedy liczba uczestników Mistrzostw będzie wyższa niż 
ilość przygotowanych miejsc, rywalizacja odbędzie się w dwóch turach.
2. Każdy z uczestników Mistrzostw otrzyma jedną, kompletną Golonkę Podkarpacką z Pilzna oraz komplet sztuć
ców. Potrawy nie wolno w żaden sposób dotykać a sztućców użyć przed usłyszeniem sygnału dźwiękowego rozpo
częcia rywalizacji mistrzowskiej.
3. Na sygnał dźwiękowy uruchomiony przez Organizatora rozpoczyna się rywalizacja mistrzowska, której celem 
jest zjedzenie całej Golonki Podkarpackiej z Pilzna w jak najkrótszym czasie.
4. Golonkę podkarpacką z Pilzna uważa się za zjedzoną, w chwili kiedy na talerzu uczestnika Mistrzostw pozo
stanie jedynie kość a uczestnik rywalizujący w Mistrzostwach podniesie rękę do góry oraz wypowie w sposób zro
zumiały słowa: „GOLONKA BYŁA PYSZNA”.
5. Jedzenie golonki może odbywać się dowolną techniką, to jest zarówno przy użyciu sztućców jak i bez nich.  
Dopuszczalne jest spożywanie bez ograniczeń wszelkich płynów oraz chleba.
6. Naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu, skutkować będzie dyskwalifikacją uczestnika rywalizacji. 
Zawodnik zdyskwalifikowany zachowuje prawo do dokończenia swojej porcji.   

http://www.stan-taurus.com.pl/


7. Zwycięzcą  II Otwartych Mistrzostw Polski w jedzeniu golonki na czas zostanie osoba, która jako pierwsza 
spożyje całą potrawę, podniesie rękę oraz wypowie słowa wskazane w ust. 4. Stoper zostaje zatrzymany po słowie  
„pyszna”.

IV. Nagrody         
 

Oprócz nieprzemijającej i wielkiej chwały, zwycięzca I Otwartych Mistrzostw Polski w jedzeniu golonki na czas zosta
nie uhonorowany złotym medalem, pucharem oraz nagrodami rzeczowymi. Uczestnicy rywalizacji którzy zajmą miej
sce drugie i trzecie, uhonorowani zostaną odpowiednio medalem srebrnym i brązowym  

V. Postanowienia końcowe

1. Protesty związane z przebiegiem rywalizacji  zgłaszać należy niezwłocznie sędziom zawodów zaś wszelkie 
inne reklamacje związane z Mistrzostwami należy zgłaszać na miejscu Organizatorowi lub w formie pisemnej na 
adres: Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego TAURUS Spółka z o. o., 39-220 Pilzno, ul. Legionów 58. Reklama
cja winna zawierać dokładny opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem.  
2. Z chwilą przystąpienia do Mistrzostw, jego uczestnik wyraża zgodę na treść niniejszego Regulaminu oraz zo
bowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
3. Regulamin Mistrzostw, dostępny jest do wglądu we wszystkich Barach Firmowych TAURUS, na stronie inter
netowej: www.stan-taurus.com.pl oraz w siedzibie Organizatora.
4. Regulamin niniejszy stanowi wyłączną podstawę prowadzenia Mistrzostw a jego interpretacja może być doko
nywana jedynie w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Pilzno, dnia 11 maja 2012 roku 


