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Regulamin Konkursu Kulinarnego

„BITWA NA SMAKI”
I. Informacje podstawowe
§1
1. Organizatorami Konkursu Kulinarnego jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska.
2. Konkurs odbywa się w ramach operacji „Jarmark Krajeński – dziedzictwo kulturowe Krajny”
realizowanej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Plan operacyjny na lata 2020-2021.
§2
Celem Konkursu jest kultywowanie tradycji wytwarzania potraw regionalnych, i promocja tradycji kulinarnych
na Krajnie. Kreowanie Krajny jako regionu poszukującego i silnie wspierającego wytwarzanie, ochronę
i promocję żywności produktów lokalnych pochodzących z książki „Dziedzictwo kulinarne Krajny
Złotowskiej”.
§3
Do oceny konkursowej zespół zgłosić może jedną potrawę.
§4
1. Motywem przewodnim konkursu jest kuchnia myśliwska.
§5
1. Rywalizacja konkursowa będzie polegać na przygotowaniu w dniu 30 sierpnia
potrawy konkursowej.
2. Ocenie podlegać będzie: smak i pomysłowość przygotowanych potraw (1-10 pkt) oraz estetyka
(1 – 5 pkt)
3. Organizator zapewni stoisko w namiocie, wyposażone w krzesła, stoły, kuchenkę, źródło
wodę dla każdego uczestnika
4. Uczestnik konkursu samodzielnie zabezpiecza naczynia i niezbędny sprzęt do gotowania.
5. Uczestnik samodzielnie zabezpiecza niezbędne produkty do wykonania swojej potrawy.
6. Czas przewidziany na gotowanie: 90 minut.
7. Organizatorzy dopuszczają możliwość prezentacji poza konkursem na przygotowanym
innych produktów wytwarzanych przez dany podmiot.
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II. Uczestnicy Konkursu
§6
Konkurs adresowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu Złotowskiego.
III. Zasady udziału w konkursie
§7
Konkurs odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2020 r. w Złotowie (teren Półwyspu Rybackiego).
§8
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy:
- do dnia 17 sierpnia 2020 r. włącznie przesłać kartę zgłoszeniową Koła Gospodyń Wiejskich
na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska, Al. Piasta 32 lub drogą
elektroniczną: biuro@krajnazlotowska.pl. Zgłoszenie do konkursu będzie jednoznaczne z akceptacją
niniejszego Regulaminu.
2. Spośród zgłoszonych do Konkursu potraw Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów
wybierze trzy najwyżej ocenione potrawy według kryteriów wymienionych w § 5 pkt. 2.
§9
Skład Komisji Konkursowej podany będzie w dniu Konkursu.
IV. Nagrody
1.
2.
3.
4.

§ 10
Fundatorem nagród w konkursie jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska.
Przewidziane są trzy nagrody główne (I, II i III miejsce).
Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania wyróżnień, jeżeli Komisja Konkursowa wyrazi taką
wolę.
Organizator zastrzega sobie prawo przyznawania pozostałym uczestnikom naród i wyróżnień.
V. Postanowienia końcowe
§ 11
Biorąc udział w Konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na publikację swojej nazwy, wizerunku oraz
fotografii osób i potraw we wszelkich materiałach konkursowych, pokonkursowych, oraz publikacjach.
§ 12
Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie bez podania przyczyny.
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