REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU KULINARNEGO

„Tradycyjny i Współczesny Stół Wielkanocny”
1. Organizator konkursu:
• Gmina Zambrów,

• Koło Gospodyń Wiejskich „Sąsiadki” w Ładach Polnych.
2. Data i miejsce rozstrzygnięcia Konkursu:
Konkurs odbędzie się 6 kwietnia 2019 r. w Świetlicy Wiejskiej w Ładach Polnych.
Rozpoczęcie Konkursu o godz. 1000, a jego rozstrzygnięcie tego samego dnia ok. godz. 1300.
3. Cele Konkursu:
 wykonanie potraw na Stół Wielkanocny nawiązującej do tradycji kulinarnej lokalnej
kultury,
 wykonanie dekoracji świątecznej Stołu Wielkanocnego,
 promowanie i popularyzacja regionalnych, wielkanocnych tradycji kulinarnych regionu –
wyłonienie charakterystycznych sposobów ich przygotowywania, receptur, sposobu i
pomysłowości podawania w oparciu o wzorce tradycyjne (naczynia, nakrycia, produkty
spożywcze),
 wymiana przepisów i doświadczeń wśród uczestników Konkursu i lokalnej społeczności,
 budowa więzi zainteresowań wśród członków Kół Gospodyń Wiejskich,
 zbieranie receptur i przepisów.
4. Warunki uczestnictwa:
 warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie do Konkursu: osobiście lub telefonicznie w
terminie do 29 marca 2019 r. do Koordynatora Konkursu.
 uczestnikiem Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, reprezentujące Koła Gospodyń
Wiejskich lub nieformalną grupę np. myśliwych, amatorów i pasjonatów dobrego smaku itp.,
mające swoją siedzibę (zamieszkałe) na terenie powiatu zambrowskiego (grupa może liczyć
maksymalnie 5 osób),
 dostarczenie i zaprezentowanie gotowych potraw z własnych produktów przed Komisją
Konkursową w dniu 6 kwietnia 2019 r.,
 przygotowanie z materiałów własnych aranżacji stołów wystawienniczych (wymiary stołu
250 cm X 90 cm),
 potrawy Konkursowe należy przygotować przed Konkursem, podczas jego trwania istnieje
możliwość ich podgrzania.
5. Ocena prac:
Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów.
Każda stół będzie oceniany z uwzględnieniem następujących kryteriów:
- smak potraw,
- regionalność,
- aranżacja stoiska wystawienniczego.
Z posiedzenia komisji konkursowej zostanie sporządzony protokół. Postanowienia Komisji
Konkursowej są niezaskarżalne. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu Konkursu.
6. Spośród uczestników konkursu zostaną wyłonieni laureaci I, II, III miejsca. Laureaci
otrzymają nagrody:
- I miejsce – nagroda rzeczowa o wartości do 1000 zł,
- II miejsce – nagroda rzeczowa o wartości do 750 zł,
- III miejsce – nagroda rzeczowa o wartości do 500 zł.
Organizator może przekazać inne nagrody, nie przewidziane w niniejszym Regulaminie.

7. Postanowienia końcowe:
 organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji
o uczestnikach i laureatach Konkursu,
 organizator zapewnia dostęp do wody, prądu, stoiska z kuchenkami, stoły, krzesła,
 organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zamieszczania informacji o potrawach
konkursowych, recepturach, przepisach tychże potraw,
 poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki uczestnictwa
zawarte w Regulaminie,
 Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie organizatora i na stronie internetowej Gminy
Zambrów www.ugzambrow.pl,
 wszystkie kwestie, których nie obejmuje Regulamin ustala organizator.
8. Koordynator Konkursu: Barbara Łada, tel. 514 049 107.

