REGULAMIN

II Suchedniowskie ŚWIĘTO KASZY
Konkurs kulinarny
„Najlepsza potrawa z kaszy”
18 sierpnia 2018 r.
I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

III.UCZESTNICY KONKURSU

§ 1.
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich
odbywa się konkurs kulinarny „Najlepsza
potrawa z kaszy”. Organizatorem Konkursu
jest: Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica”
w Suchedniowie”.

§ 4.
Uczestnikami konkursu mogą być punkty
zbiorowego żywienia (restauracje, bary,
stołówki),
Koła
Gospodyń
Wiejskich,
Gospodarstwa Agroturystyczne oraz osoby
prywatne i inne

§ 2.

§ 5.

Konkurs odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2018
r. w SOK „Kuźnica , przy ul. Bodzentyńskiej 18
w
Suchedniowie.
Gotowe
potrawy
(ewentualnie do podgrzania) należy przynieść
w godz. 16:00 – 17:00.

1. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty, o
których mowa w § 4, które wypełnią formularz
zgłoszeniowy, dołączą do niego przepis na
potrawę z kaszy i zaprezentują ją podczas
konkursu.

II.CEL KONKURSU

2. W konkursie nie mogą uczestniczyć
członkowie
komisji
konkursowej,
ani
członkowie ich rodzin.

§ 3.
Celem Konkursu jest:
1. kultywowanie, propagowanie i pogłębianie
wiedzy o tradycjach kuchni regionalnej Gór
Świętokrzyskich,
2. promocja potraw z kaszy,
3. promowanie jedynych w swoim rodzaju
produktów żywnościowych, specyficznych dla
naszego regionu,
4. promocja bogactwa walorów smakowych,
zdrowotnych, estetycznych.
5. wyłonienie najlepszych potraw,
6. budowa więzi lokalnych - wymiana
doświadczeń i przepisów potraw z kaszy

3. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do
przygotowania, zaprezentowania i poddania
ocenie komisji konkursowej zgłoszonej
potrawy z kaszy wraz z przepisem .
4. Warunkiem udziału w konkursie jest
nadesłanie do 16 sierpnia 2018 r.
wypełnionego formularza zgłoszeniowego
wraz z przepisem na potrawę z kaszy na jeden
z podanych poniżej kontaktów:
1) e-mail: sok.kuznica@wp.pl
2) Listownie:
Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w
Suchedniowie ul. Bodzentyńska 18, 26-130
Suchedniów
5.
Wzór
formularza
zgłoszeniowego,
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu, dostępny jest:

1) w siedzibie Suchedniowskiego Ośrodka
Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie
2) na stronie internetowej:
http://www.kuznica-suchedniow.com
IV. PRZEDMIOT KONKURSU
§ 6.
Przedmiotem konkursu jest potrawa z kaszy.
V. PRZEBIEG KONKURSU
§ 7.
1) Potrawy, które zostaną zgłoszone na karcie
zgłoszenia do 16 sierpnia 2018 r należy
przynieść w sobotę 18 sierpnia między godziną
16.00 – 17.00
2) Jury nagrodzi najlepsze potrawy.
§ 8.
Decyzje jury konkursu są wiążące i ostateczne.
VI. NAGRODY
§ 9.
1. Zwycięzca konkursu kulinarnego „Najlepsza
potrawa z kaszy” otrzyma
Nagrodę
Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów
2. Dodatkowo trzy pierwsze miejsca dostaną
atrakcyjne nagrody rzeczowe
VII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 10.
Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody
na przetwarzanie danych osobowych (imię,
nazwisko, adres) i publikację, bez prawa do
odrębnego wynagrodzenia, zgłoszonych do
konkursu przepisów oraz zdjęć potraw
konkursowych.
§ 11.

Jury konkursu zostanie
organizatorów konkursu.

powołane

przez

§ 12.
Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży
oraz kosztów produktów potrzebnych do
wykonania dań konkursowych.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU
KONKURSU: „ NAJLEPSZA POTRAWA Z KASZY”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
II Suchedniowskie Święto Kaszy

Konkurs kulinarny
„Najlepsza potrawa z kaszy”
1. Dane personalne osoby zgłaszającej
Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………………………………….
tel. kontaktowy ……………………………………………………………………………………………………………………………………
adres e-mail …………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Nazwa potrawy
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Przepis na potrawę z kaszy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zapoznałem się z treścią Regulaminu Konkursu Kulinarnego „Najlepsza potrawa z kaszy” . Akceptuję
jego treść. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2002r. nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami)

…………………………………………………………………..
Podpis
Czytelnie wypełnione zgłoszenia prosimy o przesłanie na adres email: sok.kuznica@wp.pl lub
listownie na adres: Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie ul. Bodzentyńska 18
26-130 Suchedniów

