Regulamin konkursu kulinarnego
na Najlepsze Danie Stromieckie 2017
§ 1.

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu kulinarnego (dalej „Konkurs") jest Gmina Stromiec, ul. Piaski 4, 26-804
Stromiec, zwana danej Organizatorem.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, kluby kobiet, które
wypełnią formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu - zwane dalej
drużynami składającymi się z uczestników/ uczestniczek.
3. Każda drużyna składa się z: 3- 5 uczestników/ uczestniczek.
4. Regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz warunki uczestnictwa.
5. Konkurs prowadzony jest pod namiotem Gminy Stromiec oznaczonym herbem gminy podczas
imprezy plenerowej pn. "Stromiecki Festiwal Smaku", na boisku sportowym przy ul. Radomskiej
w Stromcu.
6. Konkurs odbędzie się w dniu 10 września 2017 r.:
- o godz.13:30 - prezentacja dań konkursowych,
- o 15: 00 - rozstrzygnięcie konkursu kulinarnego na scenie.
7. Regulamin stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego drużyn i uczestników/
czek.
§ 2.

Uczestnictwo w Konkursie
1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją przez Uczestnika
niniejszego Regulaminu w całości.
3. W przypadku naruszenia warunków niniejszego Regulaminu, Organizator może wykluczyć
Uczestnika z udziału w Konkursie.
4. Decyzja Organizatora jest ostateczna.
§ 3.

Zasady Konkursu
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie do 14 sierpnia 2017 r. do godz. 13:00 dokonać
zgłoszenia drużyn do konkursu za pomocą formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik do
niniejszego Regulaminu dostarczonego do sekretariatu Urzędu Gminy Stromiec (pok. nr 10 I piętro),
ul. Piaski 4, 26 804 Stromiec lub drogą e-mailową (magda.dawidowska@ugstromiec.pl).
2. Drużyna przystępując do Konkursu akceptuje niniejszy Regulamin.
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3. Uczestnicy zgłaszający się do udziału w Konkursie wyrażają zgodę na publikację zdjęć przez
Organizatora na stronie internetowej www.ugstromiec.pl, portalu społecznościowm facebook oraz na
stronie internetowej LGD Zapilicza: www.zapilicze.pl. Organizator może korzystać z fotografii w celach
promocyjnych
i reklamowych, przetwarzać i zwielokrotniać je przy pomocy komputera,
rozpowszechniać przy pomocy druku, Internetu i środków masowego przekazu.
4. Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.
§ 4.

Zasady wyłaniania zwycięzców

1. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu tradycyjnego dania obiadowego przygotowanego
z produktów (warzyw, mięs, owoców) wyhodowanych na terenie gminy Stromiec.
2. Każda Drużyna powinna przygotować 1 danie.
3 Składniki do przygotowania potraw konkursowych zakupuje Organizator zgodnie z wcześniej
przekazanym przez drużyny zapotrzebowaniem.
4. Drużyny dostarczą przygotowane dania na 15 min przed prezentacją.
6. Przekroczenie czasu przeznaczonego na wykonanie zadania konkursowego wpłynie negatywnie na
ocenę. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji drużyny z tego powodu.
7. Nie zezwala się na przygotowanie dań z produktów nieświeżych.
8. Pomoc z zewnątrz w czasie konkursu jest dozwolona przez osoby biorące udział w warsztatach
kulinarnych prowadzonych przez zgłoszone drużyny podczas Stromieckiego Festiwalu Smaku.
9. Jury ocenia dobór składników, sposób prezentacji, pomysłowość, efekt końcowy wizualny,
estetyczny i smakowy.
10. W skład jury wchodzi trzech przedstawicieli Organizatora.
§ 5.

Nagrody
1. Komisja konkursowa wyłoni zwycięzców i nagrodzi pozostałych uczestników.
2. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni tego samego dnia o godz. 15:00.
3. Nagrody przewidziane są dla 3 pierwszych miejsc i jedna nagroda pocieszenia.
4. Zwycięzcy zostaną również ogłoszeni na stronie internetowej oraz na facebooku Organizatora.
§

6

.

Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu
w przypadku istotnych zdarzeń, które mają wpływ na organizowanie Konkursu.

2. Osoba do kontaktu : Magdalena Dawidowska, tel.: 48 619 10 20 wew. 214, pokój nr 11
(Sekretariat) Urzędu Gminy Stromiec, ul. Piaski 4, 26-804 Stromiec.

Organizator Konkursu
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Załącznik Nr 1
Formularz zgłoszeniowy na Konkurs Kulinarny
Nazwa drużyny:

Imiona i nazwiska kucharzy :
1............................................
2.............................................

3 ....................................
4 ....................................
5 ....................................
Dane kontaktowe reprezentanta grupy:
Telefon : ..........................................................
Nazwa D a n ia:..................................................
Przepis na wykonanie Dania Konkursowego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu
Kulinarnego

Data oraz czytelny podpis osoby zgłaszającej

