Regulamin konkursu pt. „SMAKI KULTURY KRESOWEJ”
§1
1.Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs kulinarny pt. „SMAKI KULTURY
KRESOWEJ” zwany dalej „Konkursem”.
2.Organizatorem Konkursu jest grupa nieformalna Aktywni Żmigrodzianie
3. Honorowym Patronem Konkursu jest Burmistrz Gminy Żmigród
§ 2.
Konkurs odbędzie się w dniu 11 listopada 2018 r. , podczas obchodów „Święta Niepodległości” w
Żmigrodzie.
§ 3.
Celem Konkursu jest:
1)
2)
3)
4)

Poznawanie, gromadzenie i popularyzacja wiedzy o kulturze kresowej
Promocja i wykorzystanie dziedzictwa dawnej kuchni kresowej
wyłonienie wśród zgłoszonych do konkursu najsmaczniejszych potraw
wzmacnianie więzi międzypokoleniowej, integracja społeczeństwa lokalnego
§ 4.

1.Potrawa zgłoszona do Konkursu powinna nawiązywać do kultury kresów wschodnich.
2. Potrawa powinna mieć swoją nazwę.
§ 5.
1. Uczestnikami Konkursu mogą być:
1) grupy amatorskie składające się z od 2-6 osób
2) koła gospodyń wiejskich lub stowarzyszenia reprezentowane przez 2- 6osoby
3) jednostki organizacyjne samorządu
(Każda ekipa kulinarna musi składać się z reprezentanta młodzieży).
2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie komisji konkursowej, pracownicy i
współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin.

§6
1.Warunkiem udziału w Konkursie jest :
1)zgłoszenie do dnia 6 listopada 2018 roku, do godziny 15.00 poprzez dostarczenie wypełnionego
formularza zgłoszeniowego wraz z przepisem do Gminne Centrum Informacji ul. Wrocławska 12, 55140 Żmigród, lub przesłanie zgłoszenia na adres: gci-zmigrod@o2.pl

2) dostarczenie do Komisji finalnego produktu potrawy w dniu 11 listopada 2018 roku w godzinach
15.00-15.30 do Żmigrodzkiego Ośrodka Kultury – sala widowiskowa. Potrawa powinna być w ilości i w
porcjach umożliwiających degustację dla członków komisji oraz zebranych osób chcących spróbować
potrawy - minimum 70 porcji.
2.Wzór formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w ust.1 pkt 1) stanowi załącznik do niniejszego
Regulaminu i jest dostępny w siedzibie stowarzyszenia oraz na stronie www.zpk-zmigrod.eu.
§7
1.Organizator dla wszystkich uczestników konkursu zapewnia:
1) teren przeznaczony na stanowisko konkursowe, wyposażony w miejsce do prezentacji produktu
oraz 2-3 krzesła.
2) 250 zł zwrotu kosztu poczynionego na zakup towaru niezbędnego do przygotowania potrawy
(dane do faktury zostaną podane po zakwalifikowaniu się do konkursu)
3) dostęp do prądu i bieżącej wody

2.Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do :
1) poniesienia kosztów dojazdu i zakupu produktów potrzebnych do wykonania dania konkursowego
2) przygotowania potrawy przy zachowaniu wszelkich standardów sanitarno-epidemiologicznych
3) zapewnienia sprzętu kuchennego oraz zastawy do serwowania dań
4) zaopatrzenia stoiska w naczynia jednorazowe (tacki, talerzyki) oraz przygotowanie dań w porcjach
umożliwiających degustację
5) dostarczenia przepisu potrawy biorącej udział w konkursie w wersji papierowej wraz z kartą.
§8
1.Produkt zgłoszony do konkursu powinien być dostarczony na miejsce Festiwalu, zgłoszony do
Organizatora, gdzie zostanie mu nadany numer z oznaczeniem nazwy potrawy oraz nazwy
uczestników Konkursu.
2.Produkty oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
3.Wszystkie stanowiska zostaną zaprezentowane publiczności (uczestnikom Festiwalu) w celu
zaprezentowania pełnego kunsztu kucharzy i wyboru nagrody publiczności.
§9
1.Przy ocenie produktów Komisja Konkursowa Kierować się będzie następującymi
kryteriami:
1)Spełnieniem wymogów określonych regulaminem i tematyką konkursu
2)Ogólnymi cechami potrawy takimi jak smak, zapach, wygląd oraz stopień trudności wykonania
3)Szczególnymi elementami dekoracyjnymi i estetyką

4)Oryginalnością i pomysłowością
5) Znajomością produktów wykorzystanych do przygotowania potrawy
6) Prezentacją ekipy wykonawców

§ 10
1. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, publikację
zwycięskich przepisów i zdjęć potraw. Informacje o nagrodzonych i ich produktach zostaną podane
do publicznej wiadomości przez Organizatora konkursu oraz opublikowane na stronach
internetowych Organizatora.
2.Wszelkich informacji udzielają: - pracownicy Gminnego Centrum Informacji tel. 71 385 27 58 lub
mail: gci-zmigrod@o2.pl

§ 11
1.W konkursie przewiduje się nagrodę rzeczową za zajęcie I miejsca oraz nagrodę publiczności
§ 12
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego regulaminu w ważnych
nieprzewidzianych sytuacjach.

