Regulamin Konkursu Kulinarnego
„Leśne rarytasy”
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
a)

Organizatorem Konkursu Kulinarnego ”Leśne rarytasy”, zwanego dalej Konkursem, jest
Gmina Cewice, z siedzibą przy ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice.

b) Konkurs jest organizowany w ramach projektu „Cewickie lasy – relaks i leśne rarytasy” –
integracja społeczności Partnerstwa Dorzecze Słupi poprzez organizację festynu rodzinnego”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w
ramach działania 413 WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji,
które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają
się do osiągnięcia celów tej osi.
c)

Konkurs odbędzie się 14 sierpnia 2011 roku o godz. 15:00 na terenie przy Centrum
Artystyczno – Kulturalnym w Cewicach.

d) Cele konkursu:

2.

−

promocja kuchni bazującej na owocach leśnych i grzybach

−

aktywizacja mieszkańców

−

wymiana doświadczeń

−

budowa więzi wewnątrz społeczności Partnerstwa Dorzecze Słupi

WARUNKI UCZESTNICTWA
a)

W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy gmin będących partnerami Fundacji Partnerstwo
Dorzecze Słupi (gminy: Borzytuchom, Bytów, Cewice, Czarna Dąbrówka, Damnica, Dębnica
Kaszubska, Główczyce, Kępice, Kołczygłowy, Kobylnica, Parchowo, Postomino, Potęgowo,
Sławno, Słupsk, Smołdzino, Studzienice, Tuchomie, Ustka).

b) W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Urzędu Gminy w Cewicach, członkowie
Komisji Konkursowej oraz ich osoby bliskie.
c)

Do konkursu mogą zostać zgłoszone tylko potrawy/produkty, do przygotowania których
wykorzystano owoce leśne lub grzyby.

d) Osoby zainteresowane udziałem w konkursie zobowiązane są do dokonania zgłoszenia na
załączonej karcie zgłoszenia z nazwą potraw/produktów, które będą wykonane na konkurs
oraz ich krótką charakterystyką.
e)

Zgłoszenia moŜna dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora (pokój nr 18), elektronicznie
na e-mail: redaktor@cewice.pl lub drogą pocztową na adres:
Urząd Gminy w Cewicach

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

ul. W. Witosa 16
84-312 Cewice
W przypadku przesłania zgłoszenia pocztą elektroniczną podpis na karcie zgłoszenia zostanie
złoŜony w dniu rozstrzygnięcia konkursu.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 9 sierpnia 2011 r.
f)

W przypadku duŜej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie moŜliwość ograniczenia liczby
uczestników konkursu z powodów organizacyjnych.

g) KaŜdy uczestnik zostanie telefonicznie poinformowany przez organizatora o zakwalifikowaniu
do konkursu.
h) Uczestnicy konkursu zobowiązani są do dostarczenia w dniu 14.08.2011 r. do godz. 14:00
przygotowanych potraw/produktów na miejsce oficjalnego rozstrzygnięcia konkursu z
uwzględnieniem degustacji przez komisję konkursową.
i)

3.

Uczestnicy przygotowują potrawy/produkty konkursowe na własny koszt.

ZASADY KONKURSU:
a)

Konkurs odbędzie się podczas festynu rodzinnego „Cewickie lasy – relaks i leśne rarytasy”
organizowanego przez Gminę Cewice.

b) Organizator konkursu zapewnia uczestnikom miejsce na specjalnie do tego celu
przygotowanym stoisku, gdzie wystawiane będą potrawy/produkty konkursowe.
c)

Potrawy/produkty konkursowe powinny by gotowe do spoŜycia – uczestnicy umoŜliwiają
osobom biorącym udział w festynie degustację potraw/produktów.

d) KaŜda potrawa/produkt zostanie oceniona przez komisję konkursową w następujących
kategoriach:
−

stopień wykorzystania owoców leśnych i grzybów do przygotowania potrawy/produktu

−

smak

−

estetyka

−

oryginalność

KaŜdy z członków komisji konkursowej oceniając daną potrawę/produkt przyznaje od 0 do 6
punktów w w/w kategoriach.
Na podstawie sumy uzyskanych punktów zostaną wyłonione trzy najlepsze potrawy/produkty
(decyduje najwyŜsza liczba punktów).
Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
e) Wyniki konkursu zostaną ogłoszone tego samego dnia podczas festynu rodzinnego „Cewickie
lasy – relaks i leśne rarytasy”.
f)

Trzem uczestnikom konkursu, których potrawy/produkty zdobędą najwyŜszą liczbę punktów
zostaną wręczone nagrody rzeczowe.

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

g) Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.

4. INFORMACJE DODATKOWE
Wszystkie pytania dotyczące spraw nie objętych regulaminem prosimy kierować do:
Urząd Gminy w Cewicach
ul. W. Witosa 16
84-312 Cewice
Osoba do kontaktu: Justyna Woźniak – insp. ds. promocji i organizacji pozarządowych
e-mail: redaktor@cewice.pl, tel. 059 861-34-90.

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

