Regulamin konkursu kulinarnego
WIEJSKA MICHA
Dożynki Gminne – Masłów 2022

I. ORGANIZATOR
Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach
II. DATA I MIEJSCE ROZGRYWANIA KONKURSU:
Prezentacja konkursowa i degustacja potraw odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2022 r. w
godzinach od 16:00 do 17:00 podczas Dożynek Gminnych, które odbędą się na lotnisku w
Masłowie. Tego samego dnia nastąpi rozstrzygnięcie konkursu do godziny 19:00.
III. CEL KONKURSU:
- prezentacja kuchni lokalnej i tradycyjnej gminy Masłów
- aktywizacja Kół Gospodyń Wiejskich i mieszkańców
IV. ADRESACI KONKURSU:
Konkurs adresowany jest do członków Kół Gospodyń Wiejskich i zespołów działających na
terenie gminy Masłów.
V. WARUNKI UCZESTNICTWA
Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz
zgłoszeniem uczestnictwa z podaniem nazwy potrawy pocztą elektroniczną na następujący
adres email: szklanydom@maslow.pl lub telefonicznie: 728 206 300 w terminie
do 02 sierpnia 2022 r.
Uczestnicy konkursu są zobowiązani do dostarczenia wcześniej przygotowanych potraw na
miejsce oficjalnego rozstrzygnięcia konkursu wskazanego przez Organizatora Konkursu w dniu
14 sierpnia 2022 r. w godz. od 15.00 do 16.00 z uwzględnieniem degustacji przez komisję
konkursową.
Udział w konkursie biorą potrawy, które posiadają związek z regionem i są wyrobami
wytworzonymi z wykorzystaniem w znacznejczęści surowców występujących na terenie gminy
Masłów ze szczególnym uwzględnieniem tematu konkursu.
Sprzęt kuchenny niezbędny do przygotowania dań konkursowych oraz naczynia do
przygotowania i prezentacji dań uczestnicy konkursu zapewniają we własnym zakresie.
Organizator zapewnia miejsce i stół do prezentacji potrawy. Organizator nie zapewnia
przedłużaczy.
VI. OCENA PRAC:
Oceny potraw dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
Kryteria oceny:

- smak i związek z regionem i tematem konkursu
- oryginalność i kreatywność w przygotowaniu, podaniu i nazwaniu potrawy
- połączenie aktualnych trendów kuchni roślinnej z tradycją
- estetyka, sposób podania i przedstawienia potrawy przed komisją
Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Z posiedzenia
komisji konkursowej zostanie sporządzony protokół. Uczestnicy przygotowują konkursowe
potrawy na własny koszt. Jeden zespół/koło gospodyń wiejskich zgłasza do konkursu tylko
jedną potrawę.
VII. NAGRODY:
Komisja konkursowa przyzna następujące nagrody w każdej z kategorii:
Za zajęcie I miejsca – 500 zł
Za zajęcie II miejsca – 300 zł
Za zajęcie III miejsca – 200 zł
Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają drobne upominki rzeczowe.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć oraz informacji
o zwycięzcach i uczestnikach konkursu.
2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zamieszczania informacji o potrawach
konkursowych w swoich materiałach i kampaniach promocyjnych.
3. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte
w regulaminie.
4. Niniejszy regulamin jest jedynym określającym zasady konkursu.
5. Regulamin konkursu udostępniony jest do wglądu w siedzibie organizatora, a także na
stronie internetowej www.szklanydom.maslow.pl
6. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy regulamin ustala Organizator.
IX. KONTAKT
Dodatkowe informacje udzielane są pod numerami telefonów: 41 311 21 28, 728 206 300 lub
za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: szklanydom@maslow.pl
Osobą do kontaktu w sprawie konkursu jest Wioletta Domagała.

