
REGULAMIN  KONKURSU KULINARNEGO
„ Żurek Wielkanocny z białą kiełbasą i jajkiem”

na Kłomnickim Jarmarku Wielkanocnym w dniu 2 kwietnia 2017 r.

1. Organizator

- Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach

-  Data i miejsce rozstrzygnięcia Konkursu  - w dniu 2 kwietnia, o godzinie 15.30 w Hali 
Sportowej przy ZS w Kłomnicach.

3. Cel konkursu 
- kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych
- wymiana doświadczeń kulinarnych
- aktywizacja społeczności wywodzących się z KGW

4. Adresaci konkursu
- w konkursie może wziąć udział każdy pełnoletni mieszkaniec Gminy Kłomnice, który 
przygotuje potrawę w kategorii:
„Żurek wielkanocny z białą kiełbasą i jajkiem”
- każdy uczestnik przygotowuje i eksponuje swoją potrawę w terminie Kłomnickiego 
Jarmarku Wielkanocnego w Hali Sportowej w dniu 2 kwietnia 2017 r.
- oceny potrawy dokona komisja konkursowa powołana przez organizatorów
- Karty zgłoszenia do konkursu załączone do regulaminu, lub chęć udziału zgłoszona 
organizatorowi w dniu jarmarku.

5. Potrawy będą oceniane w następujących kategoriach:
 -  Smak
 -  Prezentacja
 -  Estetyka podania
 Jury przy ocenie będzie kierować się następującymi kryteriami:
 -  Dobór składników i dodatków
 -  Walory smakowe
 -  Estetyka podania
 -  Zgodność z tradycjami lokalnymi 

6. Ustalenia organizacyjne
Decyzje komisji są niepodważalne
 - z posiedzenia komisji konkursowej sporządzony zostanie protokół 
 - komisja konkursowa składać się będzie z co najmniej z 3 osób
- regulamin konkursu jest udostępniony w siedzibie organizatora, jak również na stronie 
internetowej www.gokklomnice.pl

7. Warunki uczestnictwa
- w konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie komisji  konkursowej  oraz ich najbliższa 
rodzina
- w konkursie nie mogą startować zawodowi kucharze
8. Nagrody
Zwycięzcy otrzymają dyplomy i upominki.
- Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz 
publikację, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia, zgłoszonych  do konkursu oraz zdjęć 
potraw konkursowych.  
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KARTA ZGŁOSZENIA
NA

KONKURS KULINARNY „ŻUREK WIELKANOCNY Z BIAŁĄ KIEŁBASĄ I JAJKIEM”

1. IMIĘ I NAZWISKO /KGW 
…………………………………………………………………………………………………

2. ADRES ZAMIESZAKNIA 
………………………………………………………………………………………………….

3. TELEFON 
KONTAKTOWY………………………………………………………………………………..

4. Wyrażam chęć udziału w/w  Konkursie

5. Zapoznałem się  i akceptuję  regulamin konkursu i wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych oraz publikowanie w celach 
promocyjnych Organizatora, wykonanych podczas konkursu zdjęć.

   
                                                                                                  Podpis uczestnika
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