Regulamin Konkursu Kulinarnego „Tradycyjna potrawa wigilijna”
Organizatorem Konkursu „Tradycyjna potrawa wigilijna” jest Polanowski Ośrodek Kultury i
Sportu oraz Darłowska Lokalna Grupa Rybacka.
I. Postanowienia Ogólne
§ 1.
Konkurs odbędzie się w dniu 14 grudnia 2019 r. w Polanowskim Ośrodku Kultury i Sportu
podczas Kiermaszu Bożonarodzeniowego.
II. Przedmiot i cel konkursu
§ 2.
Przedmiotem Konkursu są tradycyjne potrawy wigilijne.
Celem Konkursu jest:
1. Wyłonienie wśród zgłoszonych do konkursu najsmaczniejszych potraw z wigilijnych
stołów.
2. Zaprezentowanie szerokiemu gronu odbiorców bogactwa i różnorodności tradycji
kulinarnych związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.
3. Rozwój oraz wspieranie zasobów ludzkich na rzecz rozwoju lokalnego.
4. Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej.
III. Uczestnicy Konkursu
§ 4.
Konkurs przeznaczony jest dla Kół Gospodyń Wiejskich i Sołectw z terenu gminy Polanów.
Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie amatorzy bez względu na ich wiek.

IV. Zasady Organizacyjne
§ 5.
Warunkiem udziału w konkursie są:
1. Zgłoszenie udziału w konkursie osobiście, bądź telefonicznie w POKiS (Polanowski
Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Polna 4, 76-010 Polanów, nr telefonu 94 31 88 229
do dnia 13 grudnia 2019 r. lub na początku kiermaszu w dniu 14 grudnia 2019 r. .
2. Dostarczenie dla komisji finalnej potrawy do godz. 15:30 w dniu 14 grudnia 2019 r.
do Sali widowiskowej Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu, przy ul. Polnej 4 w
Polanowie, w której będzie odbywał się Kiermasz Bożonarodzeniowy.

§ 6.
1. Organizator dla wszystkich uczestników konkursu zapewnia miejsce do prezentacji
przedmiotu konkursu.
2.Uczestnicy Konkursu sami ponoszą koszt dojazdu i zakupu produktów potrzebnych do
wykonania dania konkursowego.
3.Organizator zapewnia dostęp do wody bieżącej.
V. Zasady Przeprowadzenia Konkursu
§ 7.
1. Produkty oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora POKiS.
2. Przy ocenie produktów Komisja Konkursowa kierować się będzie następującymi
kryteriami:
•

spełnieniem wymogów określonych regulaminem i tematyką konkursu

•

ogólnymi cechami potrawy takimi jak smak, zapach, konsystencja, wygląd

•

szczególnymi elementami dekoracyjnymi i estetyką

•

oryginalnością i pomysłowością
VI. Nagrody
§ 8.

1. Za zajęcie I, II i III miejsca zostaną wręczone nagrody rzeczowe.
2. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie sie podczas Kiermaszu
Bożonarodzeniowego.
VII. Postanowienia Końcowe
§ 9.
1. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminy należy do Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.
3. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
publikację zdjęć zwycięskich potraw. Informacje o nagrodzonych i ich produktach zostaną
podane do publicznej wiadomości przez organizatorów imprezy.
4. Wszelkich informacji udziela POKiS pod numerem telefonu 94 31 88 229.

