Od zawsze w polskich domach robiono przetwory na zimę. W ostatnich latach, kiedy
rozmaite produkty „prawie takie jak domowe” można kupić, przetwory robią najbardziej
wytrwałe panie domu, które mają dostęp do świeżych i dorodnych owoców i warzyw oraz te,
którym zależy, aby ich bliscy spożywali zdrowe i smaczne pożywienie.
Wiedząc, że w naszym regionie tradycja wyrobu przetworów na zimę z owoców i warzyw
jest nadal kultywowana, ogłaszamy II konkurs poświęcony wykonanym przez siebie
produktom.
REGULAMIN KONKURSU „ SPIŻARNIA SMAKÓW ”
organizowanego w ramach projektu „ŚLIWKOWY OBSZAR TURYSTYCZNY”
kategoria - „ŚLIWKOWA IMPREZA”
w dniu 30.09.2012 w Zimnowodzie

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Nasza Gmina Bogoria” oraz Gminny
Ośrodek Kultury w Bogorii.
2. Konkurs odbędzie się w miejscowości Zimnowoda w budynku OSP w dniu 30.09.2012
roku od godz. 15.00 .W konkursie mogą brać udział osoby indywidualne, rodziny, koła
gospodyń, stowarzyszenia.
3. Uczestnicy we własnym zakresie i na własny koszt dostarczają przygotowany przez siebie
i pięknie udekorowany jeden kosz z przetworami przeznaczonymi na konkurs , w koszu
powinno być co najmniej 5 różnych przetworów ze szczególnym uwzględnieniem
przetworów, soków oraz nalewek ze śliwki i innych owoców, warzyw, grzybów itp.
4 .Każdy z uczestników do przygotowanego kosza dołącza przepisy na własne przetwory
a także informację z danymi osobowymi: imię, nazwisko, adres.
5. Przekazane na konkurs produkty będzie oceniać komisja powołana przez organizatora.
6. Komisja będzie zwracać uwagę na :
- różnorodność przetworów,
- walory smakowe - uwzględniając tradycje regionalne,
- wygląd i estetykę produktów,
- wykorzystanie do wyrobu przetworów owoców i warzyw z produkcji ekologicznej,
- produkty powstałe w oparciu o składniki z naszego regionu.
7. Komisja wyróżni kosze z przetworami, przyznając pierwsze, drugie i trzecie miejsca.
8. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
9. Produkty zaprezentowane w konkursie, po ocenie przez komisję, zostaną przeznaczone do
ogólnej degustacji.
10 . Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych przez organizatora.
Dodatkowe informacje na temat Konkursu „Spiżarnia Smaków” można uzyskać pod nr tel.
15 867 41 65.

