Regulamin konkursu kulinarnego
Najsmaczniejsza babka wielkanocna- organizacje pozarządowe

I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Celem konkursu jest kultywowanie tradycji kulinarnych, popularyzacja
potraw oraz możliwość promocji swoich wyrobów kulinarnych wśród
mieszkańców Gminy Rokitno.
2. Babka wielkanocna (1 szt.) może być przygotowana według receptury
własnej lub na podstawie przepisu tradycyjnego w kształcie komina lub
blaszce prostokątnej (keksówce).
3. W konkursie mogą wziąć udział członkinie Kół Gospodyń Wiejskich,
Stowarzyszeń.
4. Ocenę babki wielkanocnej w formie degustacji dokona jury. Przy ocenie
będą brane pod uwagę: walory smakowe, wygląd oraz sposób podania.
II. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA.
1.Zgłoszenia do udziału w konkursie należy dokonać na Karcie
zgłoszeniowej
uczestnictwa
w
konkursie
kulinarnym
na
najsmaczniejszą babkę wielkanocną
2.Warunkiem zgłoszenia uczestnictwa jest podpisanie oświadczenia
wskazującego na przygotowanie babki wielkanocnej, i poddanie jej
ocenie przez Komisję konkursową oraz przekazanie ich na potrzeby
poczęstunku dla uczestników Gminnego Przeglądu Tradycji
Wielkanocnych 2019 w Klonownicy Dużej.
3. Karty zgłoszeniowe należy składać w Gminnej Instytucji Kultury w
Rokitnie, Rokitno 37 B , na maila: gikrokitno@o2.pl lub w dniu
imprezy do godz. 16.00 w punkcie zgłoszeń w świetlicy wiejskiej w
Klonownicy Dużej.

III. PRZEPROWADZENIE KONKURSU
1. Konkurs odbywać się będzie w dniu 13 kwietnia 2019 r.
2. Organizator zapewnia stanowiska konkursowe (stół).
3.Uczestnik konkursu poddaje do oceny Komisji konkursowej 3 porcje
babki wielkanocnej.
4.Powołania komisji konkursowej dokonuje ORGANIZATOR. W skład
Komisji wchodzić będą 3 osoby.
5.Członkowie Komisji Konkursowej oceniają zgłoszone babki
wielkanocnej poprzez wypełnienie specjalnie do tego przygotowanych
Kart oceny ciasta.
6.Oceniane będą : walory smakowe, wygląd oraz sposób podania.
Wygrywa babka wielkanocna, które otrzymają najwyższą liczbę punktów
przyznaną przez Komisję Konkursową. W przypadku, gdy taką samą
liczbę punktów uzyskają dwa lub więcej ciasta, głos rozstrzygający należy
do Przewodniczącego Komisji.
Nagrodzone zostaną babki wielkanocne, które zajmą III pierwsze miejsce.
Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy.
1. Ogłoszenia wyników konkursu wraz z wręczeniem nagród dokona
Przewodniczący Komisji Konkursowej podczas Gminnego
Przeglądu Tradycji Wielkanocnych 2019 w Klonownicy Dużej.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków
rozgrywania konkursu bez podania przyczyn.

