Regulamin konkursu na
„Najsmaczniejszą potrawę z ziemniaka”
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs na „Najsmaczniejszą
potrawę z ziemniaka”, zwany dalej Konkursem.
Konkurs odbywa się jednoetapowo.
Organizatorem Konkursu jest Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku
Konkurs odbędzie się w dniu 17-09-2017 na terenie Świetlicy w Ludwikowie podczas
imprezy plenerowej ,, X Święto Pieczonego Ziemniaka”
ZASADY KONKURSU


Każdy z uczestników ma obowiązek zapoznać się z regulaminem konkursu.40



Dostarczeniem przygotowanej potrawy na miejsce oficjalnego rozstrzygnięcia konkursu
tj. Świetlicy w Ludwikowie w dniu 17-09-2017 w godzinach od 15 30 do 16 30 .



Każdy z uczestników Konkursu może przygotować do oceny jedną potrawę z ziemniaka.



Organizator zapewnia wszystkim biorącym udział w konkursie jednakowe wizytówki z
numerem zgłoszenia i nazwą potrawy, w celu bezstronnej oceny przez komisję
konkursową.



Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi tego samego dnia.

CEL KONKURSU
Celem konkursu jest:


aktywizacja społeczności lokalnej zmierzająca do zachowania i wykorzystania
dziedzictwa kulinarnego obszaru



zachowanie niepowtarzalnych smaków produktów żywnościowych z naszego obszaru
oraz wykazania się znajomością w przygotowaniu dań z ziemniaków



popularyzacja i promowanie potraw z ziemniaka

UCZESTNICY KONKURSU
Uczestnikami konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, Koła Gospodyń Wiejskich oraz
Stowarzyszenia ,
PRZEDMIOT KONKURSU
Przedmiotem konkursu jest prezentacja gotowych (przygotowanych w domu) potraw,
których podstawowym lub niezbędnym składnikiem jest ziemniak.
OCENA POTRAW
1)

Oceny potraw dokona Komisja konkursowa powołana przez Organizatora.

2)

Konkurs jest jednoetapowy .

3)

Potrawy będą oceniane w dwóch kategoriach :

4)



Danie główne



Sałatki, przekąski , itp.
Każda potrawa zostanie oceniona w pod względem:



Estetyki wykonania ( walory wizualne ) - 5 pkt



Walorów smakowych - 7 pkt



Oryginalność - 3pkt



Stopień trudności i czas przyrządzenia -5 pkt

5)

Członkowie Komisji konkursowej oceniają zgłoszone do konkursu potrawy poprzez
wypełnienie specjalnie do tego przygotowanych przez Organizatora kart oceny.

6)

Wygrywają te dania, które uzyskują najwyższą łączną liczbę punktów max 20 pkt.
przyznaną przez komisję konkursową. W przypadku, gdy taka sama liczbę punktów
uzyskują dwa lub więcej dań, głos rozstrzygający należy do przewodniczącego
komisji.

NAGRODY
Spośród zgłoszonych do konkurs potraw jury przyzna nagrody . Decyzja jury jest ostateczna i
nieodwołalna.
Ogłoszenie werdyktu jury i wręczenie nagród nastąpi tego samego dnia podczas ,, X Święto
Pieczonego Ziemniaka” zgodnie z programem imprezy.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez
podania przyczyn.
2) Komisja konkursowa zostaje powołana przez organizatora konkursu. Wyboru
Przewodniczącego Komisji dokonują między sobą Członkowie Komisji.
3) Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię,
nazwisko, adres) bez odrębnego wynagrodzenia,
4) Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży oraz kosztów produktów potrzebnych do
wykonania dań konkursowych.
5) W przypadku wątpliwości lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z organizatorem.
6) Warunkiem przystąpienia do konkursów jest podpisanie karty zgłoszenia .
7) Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z: a) wyrażeniem zgody na przetwarzanie
swoich danych osobowych dla celów niniejszego konkursu zgodnie w rozumieniu ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz.
926 z późniejszymi zm.).
8) Informacje o laureatach zostaną opublikowane na stronie internetowej ww.ck.jedlinsk.pl
oraz gazecie lokalnej .

KARTA ZGŁOSZENIA NA KONKURS KULINARNY

„Najsmaczniejsza potrawa z ziemniaka”
1.Imię i nazwisko uczestnika :............................................................
2. Adres :...............................................................................................................................
3. Telefon kontaktowy oraz adres e- mail: ..................................................................................
4. Nazwa przygotowanej potrawy: ..............................................................................................
..............................................................
/Data i podpis uczestnika konkursu/

