Regulamin konkursu kulinarnego
na najsmaczniejszą potrawę wigilijną
oraz wypiek bożonarodzeniowy

"Na wigilijnym stole ....."
I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu są: Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin
oraz Gmina Miasta Gostynina.
2. Celem konkursu jest:
 kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o tradycjach kuchni związanych
ze świętami Bożego Narodzenia,
 identyfikacja i zgromadzenie wiedzy o oryginalnych lokalnych potrawach
przygotowanych z okazji świąt Bożego Narodzenia,
 integracja i aktywizacja mieszkańców w kierunku zachowania i wykorzystywania
dziedzictwa kulinarnego.
Celem konkursu jest przygotowanie potrawy wigilijnej według receptury własnej
lub na podstawie przepisu tradycyjnego. Można nadać na potrzeby konkursu nazwy
własne przygotowanym potrawom.
3. Konkurs skierowany jest zarówno do mieszkańców Gminy Gostynin, jak również miasta
Gostynina. W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie.
II. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
1. Zgłoszenia do udziału w konkursie należy dokonać na Formularzu zgłoszeniowym
(Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu).
2. Formularze zgłoszeniowe można składać:
 bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy Gostynin lub Urzędu Miasta Gostynina
– ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin,
 drogą mailowa na następujące adresy: gckbiale@onet.eu, promocja@gostynin.pl

3. Zgłoszenia do konkursu można dokonać również telefonicznie, pod numerem telefonu
24 235 16 04, 24 236 07 33.
4. Ostateczny termin zgłoszenia upływa z dniem 08 grudnia 2017 r.
5. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza wyrażenie zgodny na przetwarzanie danych
osobowych (imię, nazwisko, adres) oraz na rozpowszechnianie wizerunku (dokumentacja
fotograficzna) i sposobu wykonania potrawy (w mediach oraz na stronach internetowych
Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin, Gminy Gostynin oraz
Gminy Miasta Gostynina).
III. PRZEPROWADZENIE KONKURSU
1. Konkurs odbywa się w 2 kategoriach:
 Potrawa wigilijna
 Wypiek bożonarodzeniowy
2. Ocenie podlegać będą:
 smak potrawy lub wypieku
 pracochłonność wykonania
 estetyka podania
3. Komisję konkursową powołują Organizatorzy konkursu
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 16 grudnia 2017 r. w Sali Kolumnowej
Zamku Gostynińskiego podczas uroczystości „Kolęda łączy pokolenia” .
5. Organizatorzy zapewniają stanowiska do wyeksponowania potraw konkursowych.
6. Wygrywają te potrawy, które otrzymają najwyższą liczbę punktów przyznaną
przez komisję Konkursową. W przypadku, gdy taką samą liczbę punktów uzyskają dwie
lub więcej potraw, głos rozstrzygający należy do Przewodniczącego Komisji.
7. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.
IV. TERMINARZ
1. Termin składania zgłoszeń: do 08 grudnia 2017 r. do godziny 15.00.
2. Uczestnik konkursu zobowiązany jest dostarczyć potrawę w dniu 16.12.2017 r.
w godzinach od 13:00 do 13:30 do Sali Kolumnowej Zamku Gostynińskiego.
V.KONTAKT
1. Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin, tel.24 235 16 04,
601 391 168
2. Urząd Miasta Gostynina, Tel. 24 236 07 33.

