
                      Regulamin Konkursu Kulinarnego
                                  „Smaki Wielkanocy”
                                                 I.  Postanowienia Ogólne                                                          

Organizatorem Konkursu jest : Wójt Gminy Susiec, Gminny Ośrodek Kultury  w Suścu 
 Konkurs odbędzie się w dniu 31 marca  2023 r. o godz.9.00  podczas Kiermaszu Wielkanocnego  na placu  
targowym  przy Parku im. Sylwestra Chęcińskiego  w Suścu.
                                                        II. Przedmiot i cel konkursu
   Przedmiotem Konkursu są potrawy wielkanocne w dwóch  kategoriach:
~ potrawy  wielkanocne
~ ciasta wielkanocne                                                                                                                                                    
Celem Konkursu jest:
1.Wyłonienie wśród zgłoszonych do konkursu najsmaczniejszych potraw wielkanocnych oraz ciast.
2.Zaprezentowanie  bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych.
3.Rozwój oraz wspieranie zasobów ludzkich na rzecz rozwoju lokalnego.
4.Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej.
                                                     III. Uczestnicy Konkursu
 Konkurs skierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Susiec.
 Warunkiem udziału w konkursie jest:
1.Dostarczenie do sekretariatu GOK  lub przesłanie za pośrednictwem e-mail 
(gok_susiec@wp.pl)  wypełnionego formularza zgłoszeniowego  do dnia 25 marca 2023r.
(Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu)
2.Dostarczenie dla komisji finalnego produktu w dniu 31 marca 2023 r. do godziny 9.00 
                                                   IV. Zasady Organizacyjne
1. Organizator dla wszystkich uczestników konkursu zapewnia miejsce do prezentacji przedmiotu konkursu.
2.Uczestnicy Konkursu sami ponoszą koszt dojazdu i zakupu produktów potrzebnych do wykonania dania 
konkursowego.
                                               V. Zasady Przeprowadzenia Konkursu
1. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do dostarczenia wcześniej przygotowanych potraw na miejsce
    oficjalnego rozstrzygnięcia konkursu .
2.  Uczestnicy  zaprezentują  konkursową   potrawę  lub  ciasto  przed Jury  i przygotują do degustacji.        
3.Na prośbę Jury, uczestnicy Konkursu zobowiązani są do udzielenia odpowiedzi na zadane pytania
  dotyczące przygotowanego produktu.
2. Produkty oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
                                                          VI.  Kryteria Oceny
1. Przy ocenie produktów Komisja Konkursowa Kierować się będzie następującymi kryteriami:   
- spełnieniem wymogów określonych regulaminem i tematyką konkursu,
- ogólnymi cechami potrawy takimi jak smak, zapach, konsystencja, wygląd,                                           
- szczególnymi elementami dekoracyjnymi i estetyką,
-  oryginalnością i pomysłowością.
 Wszyscy uczestnicy konkursu dostaną  dyplomy i nagrody finansowe ufundowane przez Wójta Gminy Susiec
 i Gminny Ośrodek Kultury w Suścu.
                                                   VII. Postanowienia Końcowe
Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, publikację zdjęć 
konkursowych potraw. Informacje o nagrodzonych  produktach zostaną podane do publicznej wiadomości przez 
organizatorów imprezy.
 Wszystkie informacje dotyczące spraw nie wyszczególnionych w regulaminie można otrzymać
 pod numerem tel. 84 66 544 10
 Po rozstrzygnięciu konkursu odbędzie się wspólna degustacja  konkursowych potraw. 
                     
                                                                             Zapraszamy do udziału i życzymy smacznych pomysłów! 
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