Święta Bożego Narodzenia to jedne
z najpiękniejszych świąt chrześcijańskich.
W Polsce ten radosny okres kojarzony jest z obyczajem
podawania 12 tradycyjnych potraw wigilijnych. Dawniej
bożonarodzeniowe potrawy były zróżnicowane, każdy
region w Polsce miał swój zestaw. W tradycyjnych
domostwach jest tak do dziś, u innych dania wigilijne ewoluowały na przestrzeni lat. Jednak
obowiązywała jedna prosta zasada: potrawy powinno się sporządzać ze wszystkiego, co rodzi
się w polu, lesie i na łące. Świątecznych potraw jest co niemiara, przepisy co roku są coraz to
bardziej udoskonalane. Jednak miłośników tych prostych, tradycyjnych potraw jest na pewno
wielu.

REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO
,,NA NAJLEPSZĄ TRADYCYJNĄ POTRAWĘ WIGILIJNĄ”

MIEJSCE KONKURSU
Konkurs odbędzie się 14 GRUDNIA 2017 r. w Świetlicy Wiejskiej w Wysokach Średnich

CEL KONKURSU
1. Promocja tradycyjnych potraw kulinarnych szykowanych na wieczerzę wigilijną.
2. Propagowanie potraw lokalnych 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 miłośników sztuki kulinarnej zamieszkałych na terenie
gminy Bogoria, działających w stowarzyszeniach, kołach gospodyń wiejskich.
2. Uczestnicy konkursu przygotowują na własny koszt potrawy i dostarczają je na miejsce
organizacji konkursu na godz. 16.30.
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 Świetlicy Wiejskiej w Jurkowicach lub Domu Kultury w Bogorii do
dnia 08-12-2017 r. w godz. 9.00 – 17.00
6. Regulamin i Karta Zgłoszenia jest do pobrania na stronie internetowej Gminnego Ośrodka
Kultury w Bogorii www.gok-bogoria.pl.

KOMISJA KONKURSOWA I KRYTERIA OCENY
1. Członków Komisji powołuje organizator.
2. Podczas oceny Komisja będzie brała pod uwagę:
1. nawiązanie do potraw wywiedzionych z tradycji regionalnych
2 sposób i estetykę podania
3 walory smakowe
Komisja konkursowa przyzna miejsca
I, II, III miejsce.
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy nagrody za udział.
4. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 14 grudnia 2017r.
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. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego podziału miejsc.
3. Biorący udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych
(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych.)

Konkurs organizowany jest w ramach zadania FESTIWAL AKTYWNOŚCI realizowanego
przez Grupę Pasjonatów działającą w Świetlicy Wiejskiej w Jurkowicach w ramach
projektu „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw - II edycja” realizowanego przez
Stowarzyszenie Integracja i Rozwój oraz Fundację Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży
„FARMA”.
Projekt dofinansowano ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Załącznik do regulaminu;
Karta zgłoszenia

