REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO
„ZAGÓRSKIE SMAKI”
na najlepsze ciasto domowe
Zagórze 2013 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs kulinarny „Zagórskie
Smaki” na najlepsze ciasto domowe.
Organizatorami Konkursu są wszystkie organizacje pozarządowe z terenu Zagórza.

II. CEL KONKURSU
§ 2.
Celem Konkursu jest:
1. Kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowych sporządzania oraz przygotowania
wypieku ciast.
2. Prezentacja najlepszych i najsmaczniejszych ciast.
3. Promocja produktów lokalnych
4. Wymiana doświadczeń między uczestnikami konkursu
5. Integracja i dobra zabawa społeczności lokalnej
6.Rozbudzenie wyobraźni mieszkańców w celu poszukiwania nazwy, kształtu czy
dekoracji ciast nawiązujących do tematu przewodniego miejscowości tematycznej
„Wioska u źródła” .
III. UCZESTNICY KONKURSU
§ 3.
W Konkursie mogą uczestniczyć osoby, które w przewidzianym terminie zgłoszą
ciasto/ciasta do konkursu, dołączą przepis i zaprezentują ciasto podczas finału
Konkursu.
IV. ZAŁOŻENIA KONKURSU
§ 4.
1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
2. Koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem ciasta na konkurs ponosi
uczestnik konkursu.
3. Po części konkursowej ciasta przeznaczone będą do degustacji dla uczestników
imprezy andrzejkowej.
4. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 własnoręcznie wykonane ciasta.
Deklaracje udziału w konkursie przyjmowane będą do dnia 20 listopada 2013r. pod nr
tel. 667251971.
5. Ciasto konkursowe winno być dostarczone do Sali budynku OSP w Zagórzu w dniu 23
listopada 2013r. w godzinach 13:00 – 15:00. Do każdego zgłoszonego ciasta winna
być dołączona informacja zawierająca imię i nazwisko wykonawcy oraz ciekawą
nazwę ciasta oraz przepis na jego wykonanie.
6. Wszystkie ciasta zgłoszone do Konkursu będą wystawione w Sali budynku OSP w
Zagórzu w dniu 23.11.2013r., o godz. 16:00, podczas imprezy andrzejkowej.
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V. OCENA PRAC KONKURSOWYCH
§ 5.
1. Oceny ciast dokona komisja powołana przez organizatorów.
2. Ciasta oceniane będą pod względem:
Walorów smakowych.
Estetyki przygotowania oraz sposobu dekoracji,
Ciekawej nazwy ciasta nawiązującego do tematu przewodniego.
3. Decyzje podjęte przez komisję konkursową są ostateczne i wiążące dla wszystkich
uczestników konkursu.
VI.OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
§ 6.
1. Rozstrzygnięcie Konkursu oraz rozdanie nagród nastąpi w sali budynku OSP w
Zagórzu w dniu 23 listopada 2013r. podczas imprezy andrzejkowej.

VII. NAGRODY
§ 7.
1. Nagrody dla laureatów oraz upominki dla pozostałych uczestników Konkursu
zapewniają organizatorzy.
1. Komisja Konkursowa wyłoni trzech laureatów, którym wręczone zostaną nagrody
rzeczowe.
2. Pozostali uczestnicy Konkursu otrzymają drobne upominki..

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 8.
1. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
(imię, nazwisko) i publikację zgłoszonych do konkursu przepisów oraz zdjęć potraw
konkursowych.
2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu i obowiązuje do
czasu jego zakończenia.
3. Regulamin konkursu dostępny jest u organizatorów oraz na stronach internetowych:
www.spz-zagorze.pl
www.facebook.com/pages/Zagórze-wioska-u-źródła
w formie drukowanej w Bibliotece Publicznej w Zagórzu.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian do Regulaminu.
5. Wszelkich informacji n.t. Konkursu można uzyskać pod nr tel. 667251971.
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