Regulamin konkursu
,, Smaki regionu ”
1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze w partnerstwie z
Gminą Czeremcha, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czeremsze oraz Lokalną
Organizacją Turystyczną „Region Puszczy Białowieskiej”
2. Konkurs odbędzie się dnia 26 lipca 2020 r. o godz. 16.30 przy Gminnym Ośrodku Kultury
w Czeremsze, ul. 1 Maja 77, 17-240 Czeremcha
3. Cele konkursu:
- aktywizacja Kół Gospodyń Wiejskich, Gospodarstw Agroturystycznych i mieszkańców
- wymiana doświadczeń kulinarnych
- promowanie sztuki kulinarnej, pogłębienie wiedzy na temat tradycyjnych potraw i
zwyczajów kulinarnych województwa podlaskiego
4. Warunki uczestnictwa:
- w konkursie mogą wziąć udział grupy formalne, grupy nieformalne, osoby indywidualne.
- na konkurs należy przygotować po jednej potrawie regionalnej w dwóch kategoriach:
na słono i na słodko
– uczestnik konkursu zobowiązany jest przygotować w zamkniętych pojemnikach
8 małych porcji degustacyjnych zgłoszonych potraw do konkursu dla jury oraz
8 niewielkich ulotek z przepisami, według których przyrządzono konkursowe potrawy
5. Kryteria oceny:
4. Jury oceniając potrawy będzie brało pod uwagę:
a) smak potrawy (10 pkt)
b) wygląd potrawy i sposób podania (5 pkt)
c) zgodność merytoryczną -dobór składników oraz czy potrawa pochodzi rzeczywiście z
danego regionu województwa podlaskiego (5 pkt)
d) ogólny wyraz artystyczny - sposób przygotowania potraw, czystość stanowiska,
prezentacja stanowiska i uczestników (5 pkt)

-

6. Organizatorzy powołają Jury Konkursowe, które dokona oceny potraw, przyznając 3
miejsca i 2 wyróżnienia w każdej kategorii . Decyzja Jury jest niepodważalna.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.
7. Ogłoszenie werdyktu Jury nastąpi 27.07.2020 r. o godz. 11.00 w Gminnym Ośrodku
Kultury w Czeremsze
8. Organizatorzy zapewniają powierzchnię do prezentacji o wymiarach 100 cm x 70 cm oraz
namioty.
9. Uczestnicy mogą sprzedawać przygotowane potrawy w dniu konkursu z zachowaniem
bezpieczeństwa sanitarnego.
10. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i
publikację, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia zgłoszonych do konkursu przepisów oraz
zdjęć potraw konkursowych przez Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze do celów
związanych z przeprowadzeniem, udokumentowaniem oraz rozliczeniem konkursu
kulinarnego.
Szczegółowe informacje można otrzymać pod nr tel. 602 739 584
11. Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się z
regulaminem.
12. Osoba biorąca udział w konkursie, wyraża tym samym zgodę na rozpowszechnianie
wizerunku w publikowanych materiałach relacjonujących, promujących przebieg imprezy tj.
zdjęć, filmów.
13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
14. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 21 lipca 2020 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej tel. 85 6850129 fax 85 6850400
ul. Duboisa 14

17-240 Czeremcha

e-mail:gok.czeremcha@gmail.com

