REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO „SMAKI LGD”
§ 1 Organizator konkursu
Organizatorem Konkursu kulinarnego „Smaki LGD” jest Stowarzyszenie „Wielkopolska
Wschodnia”, z siedzibą ul. Chopina 12, 62-511 Kramsk.
§ 2 Cel konkursu
Celem konkursu jest:
a) kreowanie potraw lokalnych,
b) promocja bogactwa walorów smakowych, zdrowotnych, estetycznych i wizualnych
lokalnych potraw,
c) kultywowanie tradycji kulinarnych regionu,
d) aktywizacja mieszkańców,
e) wymiana doświadczeń i przepisów,
f) budowa więzi lokalnych,
g) promocja obszaru LGD.
§ 3 Uczestnicy konkursu
1. Konkurs adresowany jest do organizacji/osób/grup nieformalnych z obszaru Lokalnej
Grupy Działania „Wielkopolska Wschodnia” (tj. gmin: Babiak, Koło, Kramsk, Krzymów,
Sompolno, Wierzbinek).
2. W konkursie mogą wziąć udział lokalni wytwórcy i producenci, zarówno osoby mające
zarejestrowaną działalność, jak i osoby działające hobbystycznie, nie prowadzące
działalności, np. osoby prywatne, Koła Gospodyń Wiejskich, Kluby Seniora, OSP itp.
§ 4 Warunki uczestnictwa
1. Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zapoznanie się z Regulaminem konkursu
i wypełnienie Karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1), która będzie dostępna na stronie
internetowej

Stowarzyszenia

www.wielkopolskawschodnia.pl

lub

w

Biurze

Stowarzyszenia. Kartę zgłoszenia można dostarczyć osobiście lub listownie pod adres:
Biuro Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”, ul. Kurpińskiego 6, 62-511 Kramsk,
w formie elektronicznej na adres e-mail: fundusze@wielkpolskawschodnia.pl lub faksem
pod nr 63 245 18 58 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.06.2017 r.
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2. O zakwalifikowaniu się do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator
zastrzega sobie prawo do dopuszczenia do konkursu po dwóch kandydatów z każdej
gminy członkowskiej. W przypadku, gdy z danej gminy nie będzie żadnego zgłoszenia
dopuszcza się możliwość udziału więcej niż jednego kandydata z innej gminy.
3. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do dostarczenia wcześniej przygotowanych potraw
na miejsce oficjalnego rozstrzygnięcia konkursu. Organizator podczas trwania konkursu
nie zapewnia dostępu do kuchni. Tym samym na miejscu rozstrzygnięcia konkursu nie
będzie możliwości podgrzania potraw. W przypadku przygotowania przez uczestników
ciepłych

potraw

należy

je

dostarczyć

w

termosach

lub

innych

naczyniach

zabezpieczających ciepło.
4. Uczestnicy przyjeżdżają na miejsce konkursu na własny koszt.
5. Organizator

zapewnia

organizacji/osobie

uczestniczącej

i

zakwalifikowanej

do

uczestnictwa w konkursie zwrot kosztów przyrządzonych potraw w zryczałtowanej kwocie
500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych 00/100 groszy).
§ 5 Miejsce i termin konkursu
Konkurs zostanie przeprowadzony 25 czerwca 2017 roku w Sompolnie na terenie boiska
sportowego znajdującego się obok Urzędu Miejskiego, w czasie trwania wydarzenia
promocyjnego organizowanego przez Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”.
§ 6 Ocena konkursowa
1. Potrawy przygotowane przez uczestników będą oceniane przez Komisję Konkursową,
która zostanie powołana przez Organizatora.
2. Komisja Konkursowa będzie oceniać przygotowane potrawy w czterech kategoriach:
a) Najlepsze danie mięsne,
b) Najlepsze danie rybne,
c) Najlepsze ciasto,
d) Najlepsza nalewka.
3. Uczestnik jest zobowiązany do zgłoszenia po jednej potrawie do każdej z kategorii.
4. Podczas oceny przygotowanych potraw punktowane będą:
a) smak potrawy (1 – 10 pkt),
b) związek potrawy z regionem i jego tradycjami (1 – 10 pkt),
c) oryginalność (1 – 10 pkt),
d) prezentacja stoiska uczestnika (1 – 10 pkt).
Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 40.
5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
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§ 7 Nagrody
1. Za zajęcie I, II i III miejsca w każdej kategorii konkursowej przewidziano nagrody
rzeczowe w postaci kart podarunkowych do jednego z elektromarketów:
a) za zajęcie I miejsca – o wartości 450 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100
groszy),
b) za zajęcie II miejsca – o wartości 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100
groszy),
c) za zajęcia III miejsca – o wartości 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych złotych
00/100 groszy).
§ 8 Postanowienia końcowe
1. Organizator zapewnia sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, nazw, zdjęć
i informacji o zwycięzcach i uczestnikach konkursu.
2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zamieszczania zdjęć i informacji
o potrawach konkursowych w swoich materiałach i kampaniach promocyjnych, jako
element promujący obszar LGD.
3. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte
w Regulaminie.
4. Regulamin konkursu jest udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora, a także na
stronie internetowej www.wielkopolskawschodnia.pl
5. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje regulamin ustala Organizator.
§ 9 Kontakt
Dodatkowych informacji udziela Marcin Kaliszak
„Wielkopolska

Wschodnia”,

tel.

63 245

– Pracownik Biura Stowarzyszenia
18

58

lub

664

031

617,

e-mail: fundusze@wielkopolskawschodnia.pl
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