Regulamin Konkursu Kulinarnego

„Smaki Lidera Pojezierza”
§ 1.

Organizator Konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Gmina Krzęcin, Gminne Centrum Kultury oraz Lokalna
Grupa Działania Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” z siedzibą w Barlinku.

Adres Organizatora:
 Gmina Krzęcin ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
 Gminne Centrum Kultury, ul. Szkolna 2, 73-231 Krzęcin
 Biuro Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” znajduje się przy ul. Sądowej 8,
74-320 Barlinek,

2. Osoba

upoważniona

do

udzielania

informacji

na

temat

Konkursu:

Joanna Witkowska, tel. 95-765-51-06 , e-mail: komunalka1@wp.pl
§ 2.
Założenia organizacyjne
1. Organizacja

Konkursu

oraz

nagrody

są

współfinansowane

ze

środków

Unii Europejskiej, tj. Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.
2. Konkurs prowadzony jest na terenie objętym Lokalną Strategią Rozwoju
Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, tj. obszaru gmin Barlinek, Boleszkowice, Bierzwnik,
Choszczno, Dębno, Krzęcin, Lipiany, Myślibórz, Nowogródek Pomorski, Pełczyce,
Przelewice, Recz i Trzcińsko-Zdrój.
3. Konkurs odbywa się w dniu 01.07.2017 r. w Krzęcinie.
4. Finał konkursu zaplanowany jest na dzień 1 lipca 2017 r. w Krzęcinie.
5. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
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6. Udział w Konkursie mogą wziąć wszyscy mieszkańcy gmin wymienionych
w § 2 pkt. 2 Regulaminu.
7. Nadesłanie Formularza Zgłoszenia potrawy jest jednoznaczne z przyjęciem warunków
niniejszego regulaminu.
8. Osoby niepełnoletnie biorące udział w Konkursie do formularza zgłoszeniowego
dołączają zgodę rodzica lub opiekuna.
9. Dowóz uczestników i potraw na miejsce przeprowadzania Konkursu pozostaje
we własnym zakresie Uczestnika konkursu.
10. Wszelkie kwestie sporne nie zawarte w Regulaminie konkursu rozstrzyga Organizator.
§ 3.
Cele Konkursu
1. Gromadzenie wiedzy o oryginalnych regionalnych produktach żywnościowych,
wytwarzanych w gospodarstwach i przez lokalne społeczności.
2. Aktywizacja mieszkańców obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju.
3. Dotarcie do produktów charakterystycznych dla obszarów objętych Lokalną Strategią
Rozwoju Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, tj. gmin Barlinek, Boleszkowice,
Bierzwnik, Choszczno, Dębno, Krzęcin, Lipiany, Myślibórz, Nowogródek Pomorski,
Pełczyce, Przelewice, Recz i Trzcińsko-Zdrój, które dzięki swej specyfice, mogą stać się
wizytówką danego regionu.
4. Przyczynianie się do promocji i rozwoju produkcji żywności regionalnej, wzbogacając
ofertę kulinarną, np. w gospodarstwach agroturystycznych oraz w regionalnych
lokalach gastronomicznych.
§ 4.
Kategorie produktów:
1. Przysmak Lidera – „Kapuściane smaki” - wykorzystanie składników, które są
kojarzone i powszechnie znane w regionie; potrawy sporządzone z kapusty jako
głównego składnika potrawy (mogą to być składniki pochodzenia zwierzęcego,
roślinnego)
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§ 5.
Warunki uczestnictwa w Konkursie:
1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie wypełnionego Formularza
Zgłoszenia dwóch potraw sporządzonych z kapusty jako głównego składnika, w tym
jedna potrawa na zimno i jedna potrawa na ciepło (Formularz stanowi załącznik nr 1
do niniejszego Regulaminu).
2. Formularz Zgłoszenia potrawy wraz z jej opisem można dostarczyć osobiście, drogą
pocztową lub drogą elektroniczną do 31.05.2017 r. pod wskazany niżej adres:
Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7,
73-231 Krzęcin
tel./fax 95-765-52-13
e-mail: komunalka1@wp.pl
Przesyłane dokumenty powinny być opatrzone dopiskiem „Smaki Lidera Pojezierza”.

3. Zgłoszeń należy dokonywać w terminie od 23.05.2017 r. do 31.05.2017 r.
4. Wzór formularza dostępny jest na następujących stronach internetowych
www.krzecin.pl oraz www.liderpojezierza.pl
§ 6.
Wymogi organizacyjne
1. Każda potrawa powinna być prezentowana w całości, odpowiednio wyeksponowana
i przystrojona. Dodatkowo prosimy o dostarczenie mniejszych wersji potrawy do
degustacji.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających
wymienionych wyżej wymogów.
3. Organizator

nie

zwraca

potraw

biorących

udział

w

Konkursie,

prac zdyskwalifikowanych jak również z niego wyłączonych.

Strona 3 z 6

4. Dokumenty, o których mowa w § 5 należy dostarczyć do dnia 31.05.2017 r. do Biura
Organizatora Konkursu.
5. Potrawy zgłoszone do Konkursu

Kulinarnego „Smaki Lidera Pojezierza” należy

dostarczyć w dniu 1 lipca 2017 r. na wyznaczone przez Organizatora stoisko podczas
Targów Inicjatyw Lokalnych i Awangardowych TILiA 2017 w Krzęcinie (Gmina Krzęcin).
6. Stoisko prezentacyjne potraw składa się ze stolika i dwóch krzesełek. Wszelkie inne
materiały należy dowieźć na miejsce Konkursu we własnym zakresie.
7. Potrawy i opisy dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
8. Organizator powołuje jury Konkursu w składzie 3 osobowym.
9. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla Uczestników.
§ 7.
Kryteria oceny
1. Smak potrawy.
2. Estetyka przygotowania potrawy.
3. Oryginalność potrawy.
4. Pochodzenie produktów niezbędnych do sporządzenia potrawy.
§ 8.
Nagrody w Konkursie
1. W ramach Konkursu przyznane zostaną nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych
miejsc.
2. Relacja z przebiegu konkursu na stronie www.krzecin.pl oraz www.liderpojezierza.pl
3. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród rzeczowych nastąpi w dniu 1 lipca 2017 r.
podczas Targów Inicjatyw Lokalnych i Awangardowych TILiA 2017 w Krzęcinie.
4. Opis potraw konkursowych oraz zdjęcia tych potraw będą opublikowane
na stronie www.liderpojezierza.pl oraz www.krzecin.pl.
§ 9.
Wykorzystanie przepisów nadesłanych na konkurs
1. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania informacji o dostarczonych na Konkurs
przepisach (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) w lokalnej prasie, a także
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do wielokrotnego wykorzystania opisów i zdjęć potraw biorących udział w Konkursie
w różnych miejscach.
2. Uprawnienia, o których mowa powyżej przysługują Organizatorowi nieodpłatnie,
na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów.
§ 10.
Dane osobowe
1. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi
w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów
organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i powiadomienia zwycięzców
oraz przekazania nagród, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych
Organizatora, także w celach statystycznych, analitycznych oraz nawiązywania
kontaktu z właścicielem danych.
2. Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do kontroli do swoich danych oraz ich
poprawiania i usuwania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić
sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie
dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich
tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora
w formie pisemnej.
3. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do podania następujących danych:
1. imię i nazwisko,
2. adres zamieszkania,
3. adres e-mailowy,
4. telefon kontaktowy.

Formularze Zgłoszenia potraw nadesłane bez powyższych danych nie będą brały
udziału w Konkursie.
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4. Warunkiem otrzymania nagrody w konkursie jest zgoda na przetwarzanie danych
osobowych.
§ 11.
Postanowienia końcowe
1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu,
dostępnego na stronie www.krzecin.pl oraz www.liderpojezierza.pl
2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu.
4. Osoby, które nie spełnią przedstawionych w Regulaminie kryteriów uczestnictwa, a także
podadzą błędne lub nieprawdziwe dane, mogą zostać zdyskwalifikowane w Konkursie.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
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