Regulamin Konkursu Kulinarnego
"Tradycja na desce"
I POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
•

Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia Konkursu Kulinarnego pt.
„Tradycja na desce”.

•

Organizatorem Konkursu jest Urząd Gminy w Rzeczniowie oraz Gminna i
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rzeczniowie.

II CEL KONKURSU
§ 2.
Celem konkursu jest:
•

Kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o tradycjach kulinarnych
gospodarstw domowych na terenie gminy.

•

Promocja tradycji kulinarnych pielęgnowanych z pokolenia na pokolenie.

•

Promowanie społecznej aktywności mieszkańców wsi.
III WARUNKI UCZESTNICTWA
§ 3.

•

Konkurs ma charakter otwarty.

•

Uczestnikami konkursu mogą być osoby indywidualne, amatorzy, profesjonaliści.

•

Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Rzeczniów, jednakże zapraszamy
także osoby z terenu Powiatu Lipskiego.

•

Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie wypełnionego formularza
zgłoszeniowego. Wzór formularza zgłoszeniowego, stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu.

•

Regulamin dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy w Rzeczniowie lub w Gminnej
i Powiatowej Bibliotece Publiczne w Rzeczniowie,
-na stronie internetowej www. rzeczniow.info.

6. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać lub złożyć osobiście do dnia
20 lipca 2017r.
•

Do konkursu można zgłosić przystawkę z wykorzystaniem produktów
regionalnych. Bez nich nie obędzie się żadna mała i duża impreza. Te niewielkie, ciepłe
i zimne dania pozwalają dostarczyć zastrzyk smacznej energii!

•

Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną przystawkę.

•

Niezbędnym elementem zgłoszenia jest opis historii zgłaszanej potrawy (skąd wziął
się przepis, czy potrawa wiąże się z jakąś szczególną okazją, świętem?)
IV PRZEBIEG KONKURSU
§4
Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach:

•

I etap- zgłoszenie potrawy:
•

•

przesłanie- do dnia 20.06. 2017r.– wypełnionego formularza zgłoszeniowego

II etap- finał konkursu:
•

finał konkursu odbędzie się 30 lipca 2017 roku,

•

finał konkursu będzie polegał zaprezentowaniu przygotowanej potrawy przed
komisją konkursową;

•

przystawka powinna być odpowiednio prezentowana na stole, gdzie będzie
oceniany sposób podania,

•

wyłonieni zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody określone w § 5 niniejszego
Regulaminu
V. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
§5

•

Oceny potraw i przyznania nagród dokonuje komisja konkursowa złożona z
5osób, powołana przez Organizatorów.

•

Komisja konkursowa ocenia potrawy pod względem:
-walorów smakowych,

-prezentacji i estetyki,
-atrakcyjności, oryginalności receptury, prostoty przygotowania oraz opisu
dotyczącego pochodzenia potrawy.
3. Za zajęcie I, II i III miejsca zostaną wręczone nagrody rzeczowe. Pozostali
uczestnicy finału otrzymują nagrody niespodzianki.
•

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu finału konkursu.

•

Od podjętej przez komisję decyzji o przyznaniu nagród nie przysługuje odwołanie.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§6
•

Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych
osobowych, które zostały podane w formularzu zgłoszeniowym oraz wyrażenie
zgody na przetwarzanie wizerunku uczestnika konkursu.

•

Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na publikację, bez odrębnego
wynagrodzenia, zgłoszonych do konkursu przepisów oraz zdjęć potraw
konkursowych.
§7

Administratorem zebranych danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997
roku o ‘Ochronie danych osobowych’ – Dz. U. z 2002r. nr 101 poz. 926 jest Urząd Gminy w
Rzeczniowie i Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rzeczniowie.
§8
Informacje o nagrodzonych i ich potrawach zostaną opublikowane na stronie internetowej
Gminy Rzeczniów oraz na stronach internetowych biblioteki.
§9
Wszystkie kwestie, których nie obejmuje regulamin, ustala Organizator.
§10
Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem Tel. 48 61 67 056, 48 6167 004 wew. 30.

