Stowarzyszenie ,,Buczyna’’

Wójt Gminy Bogoria

Biała, włoska, czerwona, brukselka, jarmuż… kapusta znana była już przed wiekami. To jedno z nielicznych
warzyw, które zimą nie traci witamin ani swoich wartości odżywczych. Jest uznawana za najlepsze naturalne
lekarstwo dlatego powinna być spożywana nawet kilka razy w tygodniu. Kapuśniak, gołąbki, bigos, łazanki,
roladki czy żeberka z kapustą – to domowe przysmaki podawane ,,na co dzień’’ i ,,od święta’’.
Konkurs kulinarny ,,Na najlepszą potrawę z kapusty’’ propaguje różnorodność lokalnych potraw
przygotowanych wg rodzinnych przepisów na różne okazje.

REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO
,,NA NAJLEPSZĄ POTRAWĘ Z KAPUSTY”
MIEJSCE KONKURSU
1. Konkurs odbędzie się 27 października 2017 r. w Wiejskim Domu Kultury
w Przyborowicach w ramach Jesiennych spotkań ,,Tropem tradycji w gminie
Bogoria''.
ORGANIZATORZY
1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie ,,Buczyna’’.
CEL KONKURSU
1. Promocja tradycyjnych potraw kulinarnych z kapusty, jako ,,dania na każdą okazję’’.
2. Propagowanie potraw lokalnych i produktów żywnościowych charakterystycznych
dla regionu.
3. Aktywizacja i integracja grup zainteresowanych sztuką kulinarną.
4. Wymiana doświadczeń i przepisów kulinarnych.
ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Konkurs adresowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeń, Grup
Nieformalnych i osób indywidualnych z terenu gminy Bogoria.
2. Uczestnicy konkursu przygotowują na własny koszt potrawy i dostarczają je na
miejsce organizacji konkursu na godz. 17.00.
3. Ilość przygotowanych porcji powinna wystarczyć do degustacji komisji i degustacji dla
współuczestników wydarzenia.
4. Organizator zapewnia miejsce do prezentacji konkursowej potrawy.
5. Potwierdzeniem udziału w konkursie jest wypełnienie Karty zgłoszenia i dostarczenie
jej do Gminnego Ośrodka Kultury w Bogorii do dnia 24-10-2017 r.
6. Karta zgłoszenia do pobrania na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury
w Bogorii www.gok-bogoria.pl.
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KOMISJA KONKURSOWA I KRYTERIA OCENY
1. Członków Komisji powołuje organizator.
2. Podczas oceny Komisja będzie brała pod uwagę:
- smak potrawy
- sposób prezentacji, pomysłowość i estetykę podania
-nawiązanie do tradycji regionalnych
3. komisja konkursowa przyzna nagrody w dwóch kategoriach:
•
kat. I - Koła Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenia i Grupy Nieformalne
•
kat. II - osoby indywidualne
W obu kategoriach komisja przyzna I, II, III miejsce.
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
Pozostali uczestnicy nagrody za udział.
4. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w dniu konkursu
o godz. 18.30.
5. Ocena komisji konkursowej jest ostateczna.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zgłoszenie się do konkursu oznacza akceptację powyższego regulaminu.
2. Organizator konkursu nie zwraca kosztów poniesionych przez uczestników konkursu
związanych z przygotowaniem potraw oraz kosztów dojazdu.
3. Biorący udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych
(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych.)

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 601 84 45 84

Konkurs organizowany jest w ramach zadania publicznego
Kampania promocyjna lokalnych potraw, obrzędów i tradycji gminy Bogoria podczas XII
Jarmarku Agroturystycznego w Tokarni i jesiennych spotkań ,,Tropem tradycji w gminie
Bogoria'' wspartego dotacją Wójta Gminy Bogoria.

Załącznik:
Karta zgłoszenia.

