REGULAMIN

KONKURSU KULINARNEGO „POŁCZYŃSKIE EKO-smaki”
pod patronatem Burmistrza Połczyna-Zdroju Sebastiana Witka
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
2.
3.
4.
5.

Organizatorem Konkursu „POŁCZYŃSKIE EKO-smaki”
jest Centrum Kultury
w Połczynie-Zdroju, zwane dalej “Organizatorem”.
Konkurs odbędzie się w Połczynie-Zdroju, 4 sierpnia 2019 roku, podczas “Dni Miasta
Połczyn-Zdrój 2019.”
Miejscem rozstrzygnięcia konkursu jest połczyński Park Zdrojowy, lub inne miejsce
wskazane przez Organizatora.
Patronat nad konkursem sprawuje Burmistrz Połczyna-Zdroju.
Konkurs obejmuje swoim zasięgiem obszar Gminy Połczyn-Zdrój.
§ 2. CEL KONKURSU

Organizator zakłada następujące cele:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Popularyzowanie potraw i przetworów z wykorzystaniem produktów ekologicznych.
Propagowanie zdrowego odżywiania i świadomości żywieniowej.
Zapoznanie szerszego grona odbiorców z potrawami na bazie produktów
ekologicznych.
Promocja Połczyna-Zdroju, podmiotów branży turystycznej i gastronomicznej.
Prezentacja kuchni lokalnej.
Promocja Kół Gospodyń Wiejskich.
Wymiana doświadczeń kulinarnych oraz przepisów.
§ 3. UCZESTNICY KONKURSU

1.
2.
3.

Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, podmioty uzdrowiskowe,
gospodarstwa agroturystyczne, punkty gastronomiczne, restauracje, koła gospodyń
wiejskich, koła łowieckie, przedstawiciele działkowców oraz inne stowarzyszenia.
Reprezentacja zgłoszonego podmiotu może liczyć maksymalnie 3 osoby.
Z udziału w konkursie wyłączeni są pracownicy Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju.
§ 4. WARUNKI KONKURSU

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

W konkursie mogą brać udział podmioty z Gminy Połczyn-Zdrój.
Produkty oceniane będą w trzech kategoriach:
➤ Kategoria 1: danie mięsne;
➤ Kategoria 2: deser;
➤ Kategoria 3: przetwory.
O dopuszczeniu produktu do konkursu decyduje O
 rganizator
.
Jeden podmiot może zgłosić jeden produkt w danej kategorii.
Zgłoszenie uczestnika następuje na podstawie “Formularza Zgłoszeniowego”
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
Warunkiem przystąpienia do Konkursu w kategorii „dania mięsne jest posiadanie przy
sobie świadectwa przydatności do spożycia wydanego przez lekarza weterynarii dla
mięsa użytego do potrawy lub pokwitowanie z miejsca zakupu.
Uczestnicy podpisują Oświadczenie o przydatności do spożycia przygotowanych przez
siebie potraw, w tym, że zostały one przygotowane z poszanowaniem zasad higieny
i nie zagrażają życiu oraz zdrowiu innym osobom, które będą je spożywać.

8.

Formularz zgłoszeniowy należy przekazać na adres: Centrum Kultury w Połczynie Zdroju, ul. Parkowa 4, 78-320 Połczyn-Zdrój, lub na e-mail: kontakt@ckpolczyn.pl.
9. Termin nadsyłania formularza zgłoszeniowego upływa 29 lipca 2019 roku. O terminie
zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego albo potwierdzenia nadania e-maila.
10. Uczestnicy konkursu pokrywają koszty przygotowania potrawy, dojazdu i wystroju
stanowiska pracy.
11. Drobny sprzęt potrzebny do wykonania dań oraz naczynia niezbędne do
przygotowania, prezentacji i degustacji potrawy uczestnicy konkursu zabezpieczają
we własnym zakresie.
12. Miejsce przygotowania oraz prezentacji produktów zapewnia Centrum Kultury
w Połczynie-Zdroju.
§ 5. WYBÓR LAUREATÓW KONKURSU I NAGRODY
Oceny potraw i przetworów dokona Komisja Konkursowa powołana przez
Organizatora, zwana dalej: “Komisją”.
2. Komisjana pierwszym spotkaniu wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
3. Komisja dokonuje oceny produktu na podstawie opisu z formularza zgłoszeniowego
i sumy uzyskanych punktów.
4. W ocenie uwzględniane będą wg punktacji następujące kategorie oceny:
➤
wygląd/estetyka
- 5 pkt
➤
zapach i smak
- 10 pkt
➤
potrawy z produktów ekologicznych
- 5 pkt
➤
historyczny związek z regionem
- 5 pkt
5. Decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby
głosów o werdykcie decyduje P
 rzewodniczący Komisji.
6. Komisja wybiera Laureatów Konkursu po trzy miejsca w każdej kategorii.
7. Organizator przyzna następujące nagrody::
➤ 
I miejsce – o wartości do 300 złotych brutto plus nagrody ufundowane przez
Sponsora.
8. Laureat każdej kategorii otrzyma tytuł: “Połczyńskie EKO-smaki”, a także dyplom oraz
specjalną okolicznościową naklejkę informującą o tym fakcie.
9. Organizator rozpropaguje informację o laureatach oraz przygotowanych produktach
na swoich stronach informacyjnych oraz w lokalnych mediach.
10. Spośród wszystkich uczestników konkursu rozlosowane zostaną nagrody pocieszenia
oraz wystawione zostaną okolicznościowe dyplomy uczestnictwa.
1.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.
3.

Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć
i informacji o zwycięzcach i uczestnikach konkursu.
Organizator zastrzega sobie prawo do zamieszczenia informacji o potrawach
konkursowych w swoich materiałach i kampaniach promocyjnych, jako element
promujący Gminę Połczyn-Zdrój.
Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte
w niniejszym Regulaminie
.

Regulamin wchodzi w życie na podstawie Zarządzenia
z dnia 23.07.2019 r. o numerze 102/2019 wydanego przez Dyrektora Centrum Kultury

Tytuł potrawy roku
w postaci medalu i naklejki

