REGULAMIN VII EDYCJI KONKURSU KULINARNEGO
„POTRAWY Z DROBIU NA RÓŻNE SPOSOBY”
I. Organizator
1. Starostwo Powiatowe w Łosicach.
II. Adresaci konkursu
1. W konkursie mogą wziąć udział:
 osoby indywidualne,
 koła gospodyń wiejskich,
 stowarzyszenia,
 gospodarstwa agroturystyczne,
 osoby oraz instytucje zaproszone przez organizatorów z terenu Powiatu Łosickiego.
III. Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu.
1. Konkurs jest imprezą towarzyszącą „Dożynkom Ziemi Łosickiej”, które odbędą się 9 września
2018 r. w Łosicach.
2. Konkurs odbędzie się na Targowicy Miejskiej w Łosicach.
IV. Cele Konkursu
1. Wyłonienie wśród zgłoszonych do konkursu, najsmaczniejszej potrawy z drobiu.
2. Zaprezentowanie szerokiemu gronu odbiorców bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji
kulinarnych.
3. Promowanie regionalnego rynku kulinarnego oraz inicjatyw lokalnych.
4. Wymiana doświadczeń i przepisów.
5. Budowanie więzi wewnętrznych społeczności lokalnych.
V. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz
dostarczenie karty zgłoszeniowej drogą elektroniczną na adres promocja@losice.pl lub
dostarczenie organizatorowi na adres Starostwo Powiatowe w Łosicach, ul. Narutowicza 6 pok. 31
08 – 200 Łosice (nie przyjmujemy zgłoszeń telefonicznie) do dnia 3 września 2018.
2. Uczestnicy przygotowują konkursowe potrawy na własny koszt.
3. Uczestnicy zobowiązuję się do:
 zorganizowania według własnego uznania i na własny koszt niezbędnych do prezentacji
i degustacji naczyń i sprzętu
 zaprezentowania potraw publiczności
 odpowiedniego opisania potrawy (nazwa, skład)
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VI. Zasady
1. Konkurs odbywa się w kategorii:
 najlepsza potrawa z drobiu
2. Każdy uczestnik może zgłosić na cele konkursu maksymalnie 3 rodzaje potrwa z drobiu.
3. Uczestnik przygotuje nieodpłatnie potrawę dla każdego przedstawiciela komisji konkursowej.
VII. Ocena
1. Oceny potraw dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
2. Komisja oceniająca potrawę będzie składała się z 3 osób.
3. Przy ocenie potrawy Komisja będzie brała pod uwagę:
- smak potrawy,
- oryginalność,
- sposób serwowania,
- wrażenie ogólne,
4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługują od nich odwołania.
5. Z posiedzenia Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół.
6. Wyniki konkursu wraz z zdjęciami laureatów zostaną umieszczone na stronie internetowej
organizatora www.powiat.losice.pl oraz na profilu Starostwa Powiatowego w Łosicach na
Facebooku.
VIII. Nagrody
1. Nagrody rzeczowe otrzymają laureaci miejsca I, II i III.
2. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa w konkursie.
IX. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji
o zwycięzcach i uczestnikach konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zamieszczania informacji o potrawach konkursowych
w swoich materiałach i kampaniach promocyjnych.
3. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte
w regulaminie.
4. Niniejszy regulamin jest jedynym określającym zasady konkursu.
5. Regulamin konkursu jest udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora.
6. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje regulamin, ustala Organizator.
7. Organizator nie zapewnia stoisk wystawienniczych.
X. Kontakt
1. Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 83 357 19 31 oraz
za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem promocja@losice.pl.

Zapraszamy do udziału i życzymy wielu udanych pomysłów!!!
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