REGULAMIN KONKURSU
NA POTRAWĘ BOŻONARODZENIOWĄ Z KAPUSTY
III KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY
I. Organizator
1. Rada Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łącznej we współpracy z Panią
Jolantą Żaczek.
II. Cele konkursu
1. Zaprezentowanie bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych.
2. Wymiana doświadczeń i przepisów.
3. Promocja regionalnego rynku oraz inicjatyw lokalnych.
III. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Konkurs skierowany jest do kół gospodyń wiejskich z gminy Łączna.
2. Wypełniony formularz zgłoszeniowy, należy dostarczyć do 7 grudnia 2018 roku:
drogą mailową na adres: radarodzicowlaczna@wp.pl lub jol.zac28a@gmail.com
3. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko/nazwa koła gospodyń wiejskich)
oraz rozpowszechnianie wizerunku (dokumentacja fotograficzna) na potrzeby
konkursu oraz promocji.
4. W dniu 16 grudnia r. w godzinach 9.00-16.00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w
Łącznej – Kamionki 63, odbędzie się III Kiermasz Bożonarodzeniowy, podczas
którego reprezentacje kół gospodyń wiejskich zaprezentują przygotowane potrawy
bożonarodzeniowe z kapusty. Rozpoczęcie degustacji przez komisję konkursową
nastąpi o godz. 11.30
5. Uczestnicy powinni pojawić się na miejscu organizacji konkursu najpóźniej 30 min.
przed jego rozpoczęciem, wraz z gotowym daniem, które zostało zgłoszone do
konkursu.
IV. Warunki techniczne
1. Organizator zobowiązuje się do przygotowania miejsca, w którym odbędzie się
konkurs, a także do wyznaczenia stanowiska dla uczestników.
2. Organizator zobowiązany jest do udzielania niezbędnych informacji uczestnikom
konkursu.
3. Organizator konkursu nie zwraca uczestnikom poniesionych kosztów związanych z
przygotowaniem potrawy, wystrojem stanowiska, dojazdem i innych.
4. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do samodzielnego udekorowania swojego
stanowiska oraz przygotowania naczyń i wszelkich rzeczy potrzebnych do podania
i degustacji potrawy przez komisję konkursową.
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V. Ocena produktu
1. Komisja konkursowa powołana zostanie w składzie pięciu osób.
2. Potrawy bożonarodzeniowe z kapusty oceniane będą w trzech obszarach:
 Tradycja (pochodzenie produktów, wykorzystanie składników
regionalnych, szczególne elementy receptury nawiązujące do
lokalnych tradycji),
 Sposób zaprezentowania produktu (estetyka, dekoracja),
 Smak.
3. W każdym z obszarów potrawa może zdobyć od 1 do 5 punktów. O zwycięstwie
decyduje najwyższa suma punktów z wszystkich wyżej wymienionych obszarów.
4. Werdykt komisji konkursowej jest niepodważalny.
VI. Przebieg i czas trwania konkursu
1. Konkurs odbędzie się podczas III Kiermaszu Bożonarodzeniowego w dniu 16 grudnia
2018 roku (niedziela), rozpoczęcie konkursu o godz. 11.30
2. Uroczyste ogłoszenie wyników, wręczenie nagród odbędzie się około godziny 14.30.
3. Komisja konkursowa przyzna nagrody.
4. Sponsorem nagród jest Gmina Łączna.
VII. Informacje dodatkowe
1. Wszelkie pytania należy kierować do organizatora konkursu, osoby do kontaktu:
Renata Wójcik, e-mail: radarodzicowlaczna@wp.pl lub tel. 501 546 545
Jolanta Żaczek, e-mail: jol.zac28a@gmail.com lub tel. 664 134 728.
2. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Konkurs na potrawę bożonarodzeniową z kapusty
Nazwa koła gospodyń wiejskich: ……………..……………………..……………………………………………
Imię i nazwisko osoby reprezentującej: .……………….…………….……………………..…………………
Telefon/e-mail: …………………..……………….…..………………..……………………………………………
Nazwa potrawy: …………………………….……………………………………………………………………....
Składniki, przepis na potrawę - opis:
…………………………..……………….……………………..………………………………………………………………
………………..……………….……………………..…………………………………………………………………………
……..……………….……………………..………………………………………………………………………………..……
………….……………………..………………………………………………………………………………..……………….
……………………..………………………………………………………………………………..……………….…………
…………..………………………………………………………………………………..……………….……………………..
………………………………………………………………………………..……………….……………………..…………
……………………………………………………………………..……………….……………………..……………………
…………………………………………………………..……………….……………………..………………………………
………………………………………………..……………….……………………..…………………………………………
……………………………………..……………….……………………..……………………………………………………
…………………………..……………….……………………..………………………………………………………………
…………………………..……………….……………………..………………………………………………………………
…………………………..……………….……………………..………………………………………………………………
………………..……………….……………………..…………………………………………………………………………
……..……………….……………………..………………………………………………………………………………..……
Wypełniony formularz należy w terminie do 7 grudnia 2018 r.:
- przesłać na adres: radarodzicowlaczna@wp.pl lub jol.zac28a@gmail.com

.............................................
(podpis osoby zgłaszającej)
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