„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Regulamin konkursu na ,,Najsmaczniejszą tradycyjną potrawę Powiatu Monieckiego"
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§1
Sprawy ogólne
Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Mońkach.
Konkurs odbędzie się w ramach realizacji Jarmarku produktów tradycyjnych i
lokalnych będącego częścią przedsięwzięcia pn. „Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej
na terenie Powiatu Monieckiego” w dniu 8 września 2019 r.
Celem głównym jest:
a) kultywowanie i upowszechnianie tradycji kulinarnych, ludowych dla zachowania
dziedzictwa kulturowego,
b) promowanie polskich lokalnych/regionalnych produktów tradycyjnych, lokalnych
twórców i artystów, zwyczajów i tradycji obszarów wiejskich,
c) popularyzacja zdrowego odżywiania się i zdrowego stylu życia,
d) wymiana wiedzy, doświadczeń pomiędzy wytwórcami tradycyjnej, zdrowej
żywności, podtrzymywanie tradycji regionalnych.
Przedmiotem konkursu będzie prezentacja najsmaczniejszej tradycyjnej potrawy
Powiatu Monieckiego.
§2
Warunki uczestnictwa w konkursie
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy ci, którzy zgłoszą się osobiście do konkursu z
co najmniej jedną ,,tradycyjną potrawą Powiatu Monieckiego” podczas ,,Jarmark
Produktów Tradycyjnych i Lokalnych”.
Przez tradycyjną potrawę Powiatu Monieckiego rozumie się potrawę sporządzoną z
uwzględnieniem tradycji i specyfiki kulinarnej Powiatu Monieckiego. Potrawa powinna
być wytwarzana w małej skali, tradycyjnymi metodami i wywodzić się z tradycji
kulinarnych Powiatu Monieckiego. Potrawy powinny być przygotowane z produktów i
surowców występujących lokalnie, przeznaczonych do bezpośredniego spożycia lub do
sporządzania potraw.
§3
Zasady Konkursu
W dniu imprezy Organizator wyznaczy osobne stoisko do prezentacji potraw.
Uczestnik konkursu dostarczy potrawę na wyznaczone stoisko w godzinach od 12.00 do
13.00.
Wizytówkę z numerem potrawy zapewni Organizator konkursu.
Oceny potrawy w dniu imprezy dokona Komisja Konkursowa powołana przez
Organizatora.
W kategorii ,,Najsmaczniejsza potrawa z ziemniaka” oceniane będzie:
a) walory smakowe i zapachowe 0-10 pkt.
b) estetyka i sposób podania potrawy 0-5 pkt.
c) związek z historią, tradycją regionalną 0-3 pkt.
d) sposób zaprezentowania 0-2 pkt.
Z posiedzenia Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół.
Komisja Konkursowa przyzna nagrody rzeczowe laureatom konkursu tj. za I, II i III
miejsce. Komisja może też przyznać dodatkowe wyróżnienia.
Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
podlaskie.ksow.pl

9. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 8 września 2019 r. podczas ,,Jarmarku
Produktów Tradycyjnych i Lokalnych” ok. godz.16.40.
10. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
11. Zgłoszenie się do w/w konkursu jest równoważne z wyrażeniem zgody na gromadzenie i
przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych do celów promocyjnych Powiatu
Monieckiego, zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. „O ochronie danych osobowych”
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
12. Zgłoszenie się do w/w konkursu wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie przez
Organizatora danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, wizerunek
i telefon do celów promocyjnych Powiatu Monieckiego i realizacji konkursu. Formularz
zgody będzie udostępniony na stoisku organizatora.
§4
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin dostępny jest w następujących miejscach: w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Mońkach ul. Słowackiego 5a oraz w punkcie informacyjnym w dniu
imprezy.
2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w
zakresie realizacji konkursu.
3. Regulamin obowiązuje w dniu 8 września 2019 r.
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