
REGULAMIN KONKURSU
NA „NAJSMACZNIEJSZĄ POTRAWĘ KULINARNĄ”

 
 
Miejsce Konkursu

Skolin – plac dożynkowy

Termin Konkursu

20 sierpnia 2017 roku, w trakcie Gminno – Parafialnego Święta Plonów 2017

Organizator Konkursu

   Wójt Gminy Wielkie Oczy

Cel konkursu

1.  Identyfikacja i zgromadzenie wiedzy o potrawach regionalnych. 

2.  Wyszukanie  potraw  regionalnych,  które  mogłyby  się  stać  wizytówką
Gminy Wielkie Oczy. 

3. Promocja potraw regionalnych. 

4. Wymiana doświadczeń kulinarnych pomiędzy uczestnikami. 

5.  Budowa  tożsamości  kulturowej  Gminy  w  oparciu  o  ciągłość  tradycji
przekazywaną z pokolenia twórców na dzieci i młodzież. 

6. Wspieranie lokalnej tożsamości. 

7.Upowszechnianie  wiedzy  o  możliwości  wykorzystania  walorów
specyficznych,  regionalnych  produktów  w  ofercie  lokalnego  rolnictwa  i
przetwórstwa.

8. Identyfikacja regionalnego dziedzictwa kulinarnego, które może służyć do
budowy produktu turystycznego i marki regionu.

Zakres przedmiotowy

Na Konkurs należy przygotować potrawę, która formą i użytymi produktami
nawiązuje do tradycji regionu.

Wszystkie potrawy kulinarne zostanę zaprezentowane podczas uroczystości
dożynkowych  20  sierpnia  2017  roku  w  przygotowanych  do  tego  celu
stoiskach.

Komisja konkursowa

Organizator  powołuje  Komisję  Konkursową.  Skład  Komisji  jest  jawny.  
W  skład  Komisji  wchodzi  maksymalnie  3  członków  oraz  Przewodniczący
Komisji. 

Z prac Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół podpisany przez
wszystkich jej członków.



Decyzja  Komisji  Konkursowej  jest  ostateczna  i  nie  przysługuje  od  niej
odwołanie.

Kryteria oceny

Komisja  Konkursowa oceniając wieńce dożynkowe będzie  brać pod uwagę
następujące kryteria:

1.   Smak i  estetyka potrawy – od 0 do 5 pkt.

2.   Sposób prezentacji, propozycja podania – od 0 do 5 pkt.

3.   Pracochłonność dania – od 0 do 5 pkt.

4.   Związek z lokalną tradycją – od 0 do 5 pkt.

Warunki uczestnictwa

W Konkursie może uczestniczyć tylko 1 grupa reprezentująca poszczególne
sołectwa/Koła Gospodyń Wiejskich.

Grupy/Koła  chcące  wziąć  udział  w  konkursie  muszą  zgłosić  swoje
uczestnictwo i  nazwę przygotowywanej potrawy w terminie do 14 sierpnia
2017r.

Każda grupa prezentuje 1 potrawę.

Przebieg Konkursu

Grupa/Koło biorące udział w konkursie potraw kulinarnych przyjeżdża na
koszt własny.

Zbiórka i rejestracja uczestników konkursu potraw kulinarnych odbędzie się
na miejscu dożynek.

Potrawom nadana zostanie tabliczka informacyjna z nazwą dania i Kołem,
które je przygotowało.

Potrawy kulinarne zostaną ocenioną przez Komisję 20 sierpnia 2017 roku.

Rozstrzygnięcie Konkursu i jego ogłoszenie nastąpi 20 sierpnia 2017 roku.

Nagrody i wyróżnienia

Dla uczestników Konkursu przewidziane są dyplomy oraz nagrody pieniężne
przyznane przez Wójta Gminy Wielkie Oczy.

Uwagi końcowe

Grupy/Koła  przygotowujące  dania  będą  miały  możliwość  zaprezentowania
swoich umiejętności kulinarnych 20 sierpnia 2017 roku.

Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów
związanych z organizowaniem Konkursu przy zachowaniu zasad określonych
w ustawie o ochronie danych osobowych.

Biorący udział w Konkursie wyrażają zgodę na zasady Konkursu zawarte  
w Regulaminie i w pełni je akceptują.



W  sprawach  nieregulowanych  niniejszym  Regulaminem  rozstrzyga  Wójt
Gminy Wielkie Oczy.


