R EG U LAM I N
konkursu kulinarnego
na tradycyjne pierogi i jednogarnkowe danie „marka własna”

Miejsce i termin konkursu
1. Wysoki Średnie w gminie Bogoria – Świetlica Wiejska. 01 lipiec 2018 r., godz. 16.30
Organizator
1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Bogorii
Przedmiot konkursu
Przedmiotem konkursu są tradycyjne dla polskiej kuchni pierogi, oraz dowolny
produkt jednogarnkowy, który uczestniczący w konkursie mogą nazwać „marką
własną’
Cel Konkursu
1. Promocja tradycyjnych produktów lokalnych, w szczególności pierogów
2. Integracja i współpraca organizacji
Zasady udziału
1. Konkurs adresowany jest do kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń, grup nieformalnych.
2. Uczestnicy konkursu przygotowują produkty z należytą starannością z zachowaniem
zasad higieny. Na własny koszt przygotowują i dostarczają na miejsce produkty
konkursowe; pierogi ok. 200 szt. danie jednogarnkowe dla ok. 50 osób. Zapewniają
obsługę podczas degustacji.
3. Po ocenie przez komisję konkursową przygotowane potrawy przeznaczone zostają do
ogólnej degustacji.

Komisja konkursowa i kryteria oceny
1. Komisję do oceny powołuje Organizator konkursu
2. Oceniając produkt konkursowy komisja będzie brała pod uwagę;
walory smakowe, recepturę, różnorodność produktów, nawiązanie do tradycji, walory
estetyczne, formę prezentacji i przygotowania do degustacji, /dekoracja, strój itp./
Nagrody i wyróżnienia
1. Organizator zapewnia nagrody pieniężne;
I – miejsce 500,00 zł..
II – miejsce 400,00 zł.
III – miejsce 300,00 zł.
Wyróżnienie 200,00 zł.
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 1 lipca 2018 r. o godz. 18.30
Postanowienia końcowe
1. Organizator zapewnia dla uczestników konkursu miejsce, stolik, i 2 ławki.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełniona Karta Zgłoszenia, która jest dostępna
na stronie internetowej www.gok-bogoria.pl oraz na miejscu w dniu konkursu.
3. Zgłoszenie do konkursu oznacza akceptację Regulaminu.
4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 15 867 41 65, 509 860 399, bądź
na miejscu u Organizatora.
Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. Organizator zastrzega sobie
prawo do ewentualnych zmian w Regulaminie i podziału nagród.
Ocena komisji konkursowej jest ostateczna.

Załącznikiem Regulaminu jest Karta Zgłoszenia.

