REGULAMIN KONKURSU NA
NAJSMACZNIEJSZĄ POTRAWĘ Z ZIEMNIAKA
§ 1.
Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki, dotyczące konkursu kulinarnego na
„Najsmaczniejszą Potrawę z Ziemniaków”.
Organizatorem Konkursu jest Koło Gospodyń Wiejskich w Kobylance oraz Centrum Kultury i
Rekreacji w Kobylance.
§ 2.
Konkurs odbędzie się w dniu 9 października 2021 roku w Kobylance przy
ul. Jeziornej 6, podczas „Dnia Ziemniaka”.
CEL KONKURSU
§ 3.
Celem konkursu jest:
• Wyłonienie najsmaczniejszej potrawy z ziemniaka.
• Aktywizacja mieszkańców Gminy Kobylanka.
• Popularyzacja i wzmacnianie tradycji spożywania potraw ziemniaczanych w rejonie
województwa zachodniopomorskiego.
UCZESTNICY KONKURSU
§ 4.
W konkursie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie.
Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z opisem
potrawy. Wypełniony formularz można wypełnić i dostarczyć w dniu imprezy wraz z potrawą.
Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

ZASADY ORGANIZACYJNE
§ 5.
Uczestnik jest zobowiązany do przyniesienia w dniu konkursu tj. 09.10.2021 r. do godziny
15:00 gotowego dania do ostatecznego zaprezentowania.
Organizator zapewnia zadaszone miejsce i stoły, na których będzie można zaprezentować
potrawy.
Uczestnicy konkursu sami ponoszą koszty dojazdu i koszty zakupu produktów potrzebnych do
wykonania dań konkursowych.
Drobny sprzęt (naczynia, przedłużacze), zastawę stołową (talerze, sztućce, wazy na zupę itp.)

potrzebną do prezentacji i serwowania dań konkursowych każdy uczestnik zabezpiecza we
własnym zakresie.
ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU
§ 6.
Przedmiotem konkursu jest prezentacja gotowego dania/potrawy z ziemniaków w dowolnej
postaci (zupa, danie główne, przekąska itp.)
§ 7.
Gotowe dania/potrawy należy dostarczyć w dniu konkursu do godziny 15:00.
Jury oceni przygotowane i zgłoszone potrawy. Ogłoszenie wyników nastąpi o godzinie 16:30.
Komisja przy ocenie będzie zwracać uwagę na: smak potrawy, estetykę podania i oryginalność
potrawy.

§ 8.
Decyzje Jury są wiążące i ostateczne.
KOMISJA KONKURSOWA
§ 9.
Potrawy będą oceniane przez Jury powołane przez Organizatora konkursu na
„Najsmaczniejszą Potrawę z Ziemniaków”, które wyłoni Laureatów.
Jury składać się będzie z 3 osób.
Decyzja Jury konkursowego zostanie spisana w formie protokołu.
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
§ 10.
Rozstrzygnięcie konkursu kulinarnego oraz wręczenie nagród nastąpią o godz. 16:30 w dniu
trwania imprezy tj. 09.10.2021 r.
Jury wyłoni zwycięzców Konkursu przyznając I, II oraz III miejsce.
Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe. Jury może przyznać również wyróżnienia.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 11.
Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię,
nazwisko, adres) i publikację, bez odrębnego wynagrodzenia, zgłoszonych do konkursu
przepisów oraz dań/potraw konkursowych.

Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody i akceptację zapisów zawartych
w niniejszym regulaminie.
Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o
zwycięzcach konkursu.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zamieszczania informacji o potrawach
konkursowych w swoich materiałach i kampaniach promocyjnych, jako element promujący
obszar objęty działalnością.
Regulamin konkursu dostępny jest w mediach społecznościowych i na stronie Centrum Kultury
i Rekreacji w Kobylance oraz w siedzibie Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance, mieszczącej
się przy ul. Jeziornej 6 w Kobylance.

