Regulamin konkursu ,,XI Kulinarny Ziołowy Przysmak”

I. Postanowienia ogólne
1.
2.
3.

Niniejszy Regulamin określa warunki przeprowadzenia konkursu kulinarnego pt. „XI Kulinarny Ziołowy
Przysmak”.
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”.
Konkurs odbędzie się 19 czerwca 2022 r. podczas imprezy „Nadbużański Festiwal Smaków” w Ziołowym
Zakątku w Korycinach, Koryciny 73B, 17-315 Grodzisk.

II. Cele konkursu
1.

2.
3.

4.
5.

Wyłonienie najbardziej atrakcyjnej i tradycyjnej potrawy w poszczególnych kategoriach:
a) I kategoria – przystawka, przekąska;
b) II kategoria – danie główne;
c) III kategoria – deser.
(Potrawy muszą nawiązywać do podlaskich/regionalnych tradycji kulinarnych).
Ochrona i promocja kulinarnego dziedzictwa regionów Nadbużańskich, zrównoważony rozwój turystyki
w oparciu o kulturowy potencjał regionów.
Pobudzenie wiedzy oraz wzmacnianie więzi kulturowych i historycznych wśród lokalnej społeczności w
zakresie wykorzystania potencjału regionu, prowadzącego do zakładania NGO, które będą kultywować
dziedzictwo kulinarne.
Zaprezentowanie szerokiemu gronu odbiorców bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych
Promowanie społecznej aktywności mieszkańców wsi.

III. Warunki uczestnictwa
1.

2.
3.

4.

Uczestnikami konkursu mogą być:
a) Zbiorowo - organizacje pozarządowe, w tym Koła Gospodyń Wiejskich;
b) Indywidualnie - dorośli mieszkańcy, członkowie reprezentujący Koła Gospodyń Wiejskich i
inne organizacje pozarządowe.
Jeżeli do konkursu zgłasza się organizacja pozarządowa to dodatkowo przedstawiciel tej
organizacji nie może zgłosić się jako osoba fizyczna ze swoim produktem.
Uczestnicy konkursu nie mogą być powiązani z organizatorem konkursu oraz członkami Komisji
Konkursowej:
a) nie pozostają ze sobą w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia,
b) nie są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli ze sobą, swoimi zastępcami
prawnymi lub członkami swoich organów zarządzających lub organów nadzorczych,
c) przed upływem jednego roku od ogłoszeniem konkursu nie pozostawali ze sobą w stosunku
pracy lub zlecenia, nie byli członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych u
jednego lub drugiego,
d) nie pozostają w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione
wątpliwości co do ich bezstronności.
Warunkiem udziału w konkursie jest:
a) wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik do niniejszego
Regulaminu oraz złożenie w terminie,
b) akceptacja zasad określonych w regulaminie,
c) podpisanie oświadczeń zawartych w formularzu zgłoszeniowym,

d)

5.
6.
7.
8.
9.

8.

zorganizowanie we własnym zakresie i na własny koszt niezbędnych do prezentacji
i degustacji potraw, naczyń i sprzętu oraz zapewnienie we własnym zakresie dostępu do
prądu,
e) udostępnienie Komisji Konkursowej siedmiu porcji (co najmniej 50 g każda) potrawy do
oceny smakowej.
Do każdej kategorii będzie zakwalifikowanych max. 10 potraw. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Uczestnicy określeni w pkt. III.1 niniejszego regulaminu, którzy przystępują do konkursu mogą zgłosić
tylko jedną potrawę w każdej kategorii (czyli max. 3 potrawy).
Organizację pozarządową w konkursie mogą reprezentować maksymalnie 2 osoby.
Organizator zapewnia uczestnikom stół do prezentacji potraw konkursowych.
Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego dysponowania recepturami potraw
wystawianych w konkursie, ich udostępniania w celach szkoleniowych i działań związanych z promocją
regionu.
Po dokonaniu oceny przez Komisję Konkursową uczestnicy konkursu udostępnią bezpłatnie swoje
potrawy uczestnikom imprezy promocyjnej „Nadbużański Festiwal Smaków”.

IV. Harmonogram konkursu
1. Przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa w konkursie trwa do 27 maja 2022 r.
2. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy złożyć osobiście lub przesłać (scan/zdjęcie) na
adres e-mail: specjalista@tygieldolinybugu.pl lub przesłać pocztą tradycyjną do biura LGD:
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” ul. Warszawska 51 lok 7, 17-312
Drohiczyn.
3. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 19.06.2022 r. podczas imprezy promocyjnej „Nadbużański
Festiwal Smaków”.
4. Formularze złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
V. Ocena potraw konkursowych i nagrody
1. Oceny potraw i przyznania nagród dokonuje Komisja Konkursowa złożona z maksymalnie 7 osób,
powołanych przez Organizatora. Przewodniczący Komisji zostanie powołany spoza etatowych
pracowników Organizatora.
2. Skład Komisji zostanie przedstawiony przed konkursem.
3. Komisja będzie oceniać potrawy w zakresie:
a)
zgodności z tematem konkursu i wymaganiami regulaminu,
b)
cech nawiązujących do podlaskiej tradycji kulinarnej,
c)
prezentacji i estetyki potrawy,
d)
walorów smakowych,
e)
atrakcyjności i oryginalności receptury.
4. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe za zajęcie I, II i III miejsca w każdej kategorii. Przewiduje się
także nagrody pocieszenia.
5. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna, nie przysługuje od niej odwołanie.
VI. Postanowienia końcowe:
1.

Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o
zwycięzcach i uczestnikach konkursu.
2. Regulamin konkursu jest udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora i na stronie
internetowej www.tygieldolinybugu.pl .
3. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w niniejszym
regulaminie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

4. Administratorem zebranych danych osobowych jest Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Tygiel Doliny Bugu", ul. Warszawska 51 lok. 7, 17-312 Drohiczyn, tel. + 48 797 091 197, e-mail:
biuro@tygieldolinybugu.pl, www.tygieldolinybugu.pl.
5. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje regulamin, ustala Organizator.
6.
Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem tel. 500 133 049 oraz adresem e-mail:
specjalista@tygieldolinybugu.pl .

Zapraszamy do udziału i życzymy wielu pomysłów !!!

