REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO:
„FESTIWAL SWOJSKIEGO JADŁA”
1. ORGANIZATORZY

Organizatorem konkursu potraw regionalnych jest:
➢

Gmina Lidzbark

➢ Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku
2. DATA I MIEJSCE KONKURSU

Przygotowanie i degustacja potraw odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2022 r. w godzinach od
16:15 do 17:15. na terenie parku sportowo-rekreacyjnego przy ul. Garbuzy w Lidzbarku. Tego
samego dnia nastąpi rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród.
3. ADRESACI KONKURSU

Konkurs adresowany jest do mieszkańców Gminy Lidzbark – Kół Gospodyń Wiejskich,
Klubów Seniora, reprezentacji Sołectw i Rad Osiedlowych oraz Stowarzyszeń.
4. CEL KONKURSU

Wyszukanie oraz promocja potraw regionalnych, mogących stać się wizytówką Gminy
Lidzbark oraz Powiatu Działdowskiego; budowa więzi wśród lokalnej społeczności; wymiana
doświadczeń i przepisów.
5. WARUNKI UCZESTNICTWA

a) Konkurs ma charakter otwarty, nie przewiduje się pobierania opłat za udział, jednak
ilość uczestników konkursu będzie ograniczona do maksymalnie 18 ekip (3-5 osób).
b) W przypadku małej ilości zgłoszeń dopuszczalne będzie zgłoszenie dodatkowych ekip
z tego samego obszaru.
c) W Konkursie mogą brać udział amatorzy, nie związani profesjonalnie z gastronomią.
d) Każdy uczestnik przygotowuje na konkurs: regionalne danie główne (potrawę
wiodącą) oraz deser.
e) Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zapoznanie się z regulaminem konkursu
oraz wypełnienie i dostarczenie do siedziby Organizatora formularza zgłoszeniowego.
Formularz zgłoszeniowy znajduje się również na stronie internetowej MiejskoGminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku https://mgoklidzbark.com/.
f) Zgłoszenia rejestrowane będą w terminie do 18 sierpnia 2022 r.
g) Zgłoszenia można dostarczyć osobiście, nadsyłać za pomocą poczty elektronicznej
na adres: e-mail: mgok@lidzbark.pl, lub drogą pocztową na adres: MiejskoGminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku; ul. Sądowa 23; 13-230 Lidzbark.

h) Każde zgłoszenie (za wyjątkiem dostarczonych osobiście) należy potwierdzić
telefonicznie pod nr tel. 23 696 13 79.
i) Uczestnicy konkursu są zobowiązani do przygotowania potraw poza miejscem
rozstrzygnięcia konkursu z uwzględnieniem degustacji przez Komisję Konkursową,
a także przez Uczestników Festiwalu. Po prezentacji potraw oraz dokonaniu oceny
przez komisję, rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi ok. godz.
19:00.
j) Organizator nie zapewnia sprzętu do wykonania dań oraz naczyń i zastawy niezbędnej
do podania i serwowania dań konkursowych, każda ekipa zabezpiecza je we własnym
zakresie.
k) Uczestnicy przygotowują konkursowe potrawy (produkty) i ich degustację oraz
organizują dojazd na własny koszt.
l) Organizator, na podstawie karty zgłoszenia, na dzień konkursu zapewnia dla
uczestników konkursu stoły, krzesła, ławki oraz oraz dostęp do energii elektrycznej.

6. OCENA POTRAW

Oceny potraw dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
Uczestnicy będą prezentować potrawy konkursowe na przygotowanych stołach wystawowych
a) W konkursie ocenie podlegać będą potrawy regionalne wytwarzane na małą skalę
tradycyjnymi metodami i z lokalnych produktów wywodzące się z tradycji
i kultywowanych zwyczajów.
b) W skład komisji wchodzić będą 5 osób.
c) Komisja będzie podchodzić kolejno do poszczególnych uczestników. Każdy uczestnik
zostanie poproszony o krótką prezentację swojej potrawy. Członkowie komisji
dokonają degustacji i wstępnej oceny.
d) Komisja w ocenie kierować się będzie następującymi kryteriami:
• smak;
• związek z regionem;
• oryginalność;
• stopień trudności przyrządzania;
• estetyka – zachowanie proporcji, sposób serwowania, kolorystyka;
• ogólny wygląd.
Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
Z posiedzenia komisji konkursowej zostanie sporządzony protokół.

7. NAGRODY

Komisja konkursowa przyzna nagrody za I, II, III miejsce oraz wyróżnienia. Pozostali
uczestnicy (którzy nie znajdą się w gronie zwycięzców i wyróżnionych) otrzymają pamiątkowe
upominki.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć
i informacji o zwycięzcach i uczestnikach konkursu.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zamieszczania informacji o potrawach
konkursowych w swoich materiałach i kampaniach promocyjnych.
Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte
w Regulaminie.
Niniejszy regulamin jest jedynym określającym zasady konkursu. Regulamin konkursu
udostępniony jest do wglądu w siedzibie Organizatora.
Wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy Regulamin ustala Organizator.
9. KONTAKT

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerami telefonów:
- 603 798 313 (osoba do kontaktu – Małgorzata Nawrocka – Naczelnik Wydziału
Organizacyjnego UMiG Lidzbark).
- 606 823 338 (osoba do kontaktu – Mariusz Gołębiowski – Dyrektor Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Lidzbarku)
Zapraszamy do udziału i życzymy wielu pomysłów.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
UCZESTNIKÓW KONKURSU KULINARNEGO:
„FESTIWAL SWOJSKIEGO JADŁA”
Imię i nazwisko autora/ nazwa uczestnika
Miejsce zamieszkania/gmina
Kontakt (telefon, email)

Nazwy potraw konkursowych:
1. Danie główne
2. Deser

Opis potraw,
składniki,
przepis,
sposób przygotowania

Zapotrzebowanie na stoisko
(np. ilość stolików, prąd, krzesła, ławki)

Deklaruję chęć udziału w konkursie kulinarnym potraw „FESTIWAL SWOJSKIEGO JADŁA” który odbędzie się w dniu 28 sierpnia
2021 r. w godzinach od14:00 do 17:00. na terenie parku sportowo-rekreacyjnego przy ul. Garbuzy
w Lidzbarku.Potwierdzamprawdziwośćwyżejwskazanychdanychizgodniezustawąz29sierpnia1997r.oochroniedanychosobowych(Dz.U
.z2002rNr101,poz926zpóźn.zm.)wyrażamzgodęnaprzetwarzaniemoichdanychosobowychdlapotrzebniezbędnychdorealizacjiiprzepro
wadzeniakonkursukulinarnego„„FESTIWAL SWOJSKIEGO JADŁA””

........................................................................................................................
data i czytelny podpis osoby zgłaszającej

Zgoda na nieodpłatne publikowanie przepisu i zdjęć potrawy dla potrzeb promocji miasta
i regionu*
Ja niżej podpisany zgadzam się na nieodpłatne wykorzystywanie mojego przepisu oraz zdjęć
potrawy dla promocji miasta i regionu w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie
publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń
nadających się do rozpowszechniania.

....................................................
Miejscowość , data

.....................................................
Czytelny podpis

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu*
Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora moich danych
osobowych na potrzeby konkursu (ust. o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr
133 poz. 833 z póz. Zm.)

....................................................
Miejscowość , data

.....................................................
Czytelny podpis

Oświadczenie o posiadaniu praw autorskich dla zgłoszonej potrawy*
Ja niżej podpisany zaświadczam, że potrawa zgłoszona przeze mnie na konkurs jest mojego
autorstwa.

....................................................
Miejscowość , data

* W przypadku osób niepełnoletnich zgodę podpisuje opiekun lub rodzic.

.....................................................
Czytelny podpis

