REGULAMIN KONKURSU „DOBRE SMAKI”
1. Cel imprezy





Popularyzacja tradycji kulinarnych
Propagowanie zdrowego stylu życia
Integracja grupy docelowej
Promocja LGD Dobre Gminy

2. Organizator
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dobre Gminy” z siedziba przy ul. Granicznej 24A w
Dobrej

3. Partner projektu
Kulturstation z siedzibą w Ramin, Schmagerower Weg 25, Loecknitz
4. Termin przeprowadzenia konkursu
25 marca 2017 r.

5. Komisja oceniająca potrawy.
W skład Komisji oceniającej wejdzie do pięciu członków LGD Dobre Gminy wyznaczonych
przez członków Zarządu.
Komisja za pomocą kart oceny przyzna punkty za
 smak potrawy,
 wrażenia wizualne
 wykorzystanie tradycyjnej receptury.
Za każde kryterium Komisja przyzna od 0 do 5 punktów. Karty oceny stanowią załącznik do
niniejszego Regulaminu.

6. Zasady uczestnictwa.
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy LGD Dobre Gminy bez względu na wiek
oraz mieszkańcy terenów przygranicznych po niemieckiej stronie, którzy w dniu 25 marca
2017 do godziny 10.30 zgłoszą chęć udziału w konkursie za pomocą formularza
zgłoszeniowego stanowiącego załącznik do Regulaminu. Do konkursu można zgłosić
maksymalnie 3 dania. Każde danie musi być oznakowane przez uczestnika tabliczką z
napisem informującym o nazwie dania. Jury poprosi o krótki ustny opis prezentowanej
potrawy. Potrawa zgłoszona do konkursu może być wykonana przez jednego autora lub kilku
– wówczas na formularzu zgłoszeniowym należy wpisać nazwę grupy i do formularza załączyć
listę osób, które przygotowały potrawę.

7. Nagrody
Dla zwycięzców przewidziano nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone przez członka
Zarządu i dniu konkursu. Nagrody zostaną przyznane
 za pierwsze miejsce osobie lub grupie, której potrawa zdobyła największą liczbę


punktów zsumowanych z kart ocen wszystkich członków komisji.
za drugie miejsce osobie lub grupie, której potrawa zdobyła drugą co do wielkości
największą liczbę punktów zsumowanych z kart ocen.



za trzecie miejsce osobie lub grupie, której potrawa zdobyła trzecią co do wielkości
największą liczbę punktów zsumowanych z kart ocen.

8. Postanowienia końcowe
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez
uczestników. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji i zmian niniejszego
regulaminu.

KARTA OCENY POTRAWY W KONKURSIE „DOBRE SMAKI”
organizator konkursu: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dobre Gminy”

AUTOR POTRAWY*

NAZWA POTRAWY

1. smak potrawy (punkty od 0 do 5)

2. wrażenia wizualne (punkty od 0 do 5)

3. wykorzystanie tradycyjnej receptury
(punkty od 0 do 5)

SUMA PUNKTÓW

………………… ………….……………………
podpis członka Komisji
* Potrawa zgłoszona do konkursu może być wykonana przez jednego autora lub kilku – wówczas na

formularzu zgłoszeniowym należy wpisać nazwę grupy i do formularza załączyć listę osób, które
przygotowały potrawę.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU „DOBRE SMAKI”
organizator konkursu: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dobre Gminy”

IMIĘ I NAZWISKO ZGŁASZAJĄCEGO

ADRES ZAMIESZKANIA

KONTAKT TELEFONICZNY

NAZWA ZGŁASZANEJ POTRAWY

WYKORZYSTANIE TRADYCYJNEJ RECEPTURY
TAK/NIE
Podpisując formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na
umieszczenie na stronie internetowej imienia, nazwiska, zdjęć przez organizatora na
potrzeby promocji Lokalnej Grupy Działania „Dobre Gminy” (zgodnie z Ustawą z dn.
27.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)

……………………………………………………………..
podpis zgłaszającego

