Regulamin Konkursu Kulinarnego „SĘPOLEŃSKIE SMAKI”
Sępólno Krajeńskie, 11 sierpnia 2018 r.
1. Postanowienia ogólne:
1.1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim, ul. Tadeusza Kościuszki
4, 89-400 Sępólno Krajeńskie
1.2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 11 sierpnia 2018 r. podczas XIV Jarmarku Św. Wawrzyńca
1.3. Organizator zapewnia uczestnikom miejsce do zaprezentowania potraw konkursowych.
1.4. Organizator nie zwraca uczestnikom kosztów udziału w konkursie.
2. Cele konkursu:
2.1. Zaprezentowanie szerokiemu gronu odbiorców bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji
kulinarnych.
2.2. Promowanie społecznej aktywności mieszkańców
2.3. Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami.
3. Kategorie i oceny:
3.1. Przetwory mięsne i wędliny
3.2. Produkty piekarskie
3.3. Produkty cukiernicze
3.4. Przetwory warzywne i owocowe
3.5. Przetwory mleczne
3.6. Nalewki
3.7. Miód
3.8. Inne
4. Nagrody przewidziano w każdej kategorii oraz nagrodę główną GRAND PRIX JARMARKU
5. Warunki uczestnictwa:
5.1. Uczestnikami konkursu mogą być: dorośli mieszkańcy, członkowie reprezentujący Koła Gospodyń
Wiejskich oraz inne organizacje.
5.2. Uczestnikami konkursu nie mogą być przedstawiciele organizatora, członkowie komisji oceniającej
potrawy oraz ich rodziny.
5.3. Warunki udziału w konkursie jest: zgłoszenie deklaracji udziału w konkursie do dnia 31 lipca 2018 roku
osobiście lub przez przesłanie podpisanego zgłoszenia pocztą tradycyjną lub elektroniczną, akceptacja zasad
określonych w regulaminie, zorganizowanie według własnego uznania, we własnym zakresie i na własny
koszt niezbędnych do prezentacji naczyń, dostarczenie produktu w ustalonym przez organizatora miejscu i
czasie, osobisty odbiór nagrody podczas ogłoszenia werdyktu przez jury konkursu
5.4. Do konkursu można zgłosić każdy rodzaj potrawy, określając jej rodzaj wg kategorii wskazanej przez
Organizatora.
5.5. Jeden uczestnik/organizacja/podmiot może zgłosić do konkursu tylko dwie potrawy , produkty (każdy w
innej kategorii)
6. Prezentacja konkursowa odbędzie się dnia 11 sierpnia 2018 podczas XIV JARMARKU ŚW.
WAWRZYŃCA na targowisku miejskim „Mój rynek” w Sępólnie Krajeńskim
7. Ocena wyrobów konkursowych i nagrody:
7.1. Oceny potraw i przyznania nagród dokonuje komisja konkursowa złożona przynajmniej z 3 osób,
powołana przez Organizatora.
7.2. Komisja ocenia wyroby w zakresie: zgodności z tematem konkursu i wymaganiami regulaminu, cech
nawiązujących do polskiej tradycji kulinarnej, prezentacji i estetyki, walorów smakowych potrawy,
atrakcyjności, oryginalności receptury.
7.3. Od podjętej przez Komisję decyzji o przyznaniu nagród nie przysługuje odwołanie.
8. Postanowienia końcowe:
8.1. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć, przepisów oraz informacji
o zwycięzcach i uczestnikach Konkursu.
8.2. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w regulaminie.
8.3. Regulamin konkursu jest udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora, a także na stronie
internetowej
8.4. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje regulamin ustala Organizator. Dodatkowe informacje
udzielane są przez koordynatora Konkursu: Ewę Quiring-Korczak
Zapraszamy do udziału i życzymy wielu ciekawych pomysłów!!!!

