Regulamin Konkursu Kulinarnego
,, Tradycyjna Potrawa Bożonarodzeniowa - 2018’’

Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Korczynie i Urząd Gminy
w Nowym Korczynie.
Zadaniem uczestników jest przygotowanie tradycyjnej, świątecznej potrawy bożonarodzeniowej
z wykorzystaniem produktów regionalnych.
Celem konkursu jest:
-kultywowanie i propagowanie regionalnych tradycji świątecznych,
-zaprezentowanie własnych potraw bożonarodzeniowych,
-wymiana doświadczeń i przepisów lokalnych,
-pobudzanie aktywności i kreatywności twórczej,
-propagowanie zdrowego i higienicznego sposobu odżywiania,
- popularyzacja bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym ,
- uwrażliwienie na estetykę podawania do świątecznego stołu.
Konkurs adresowany jest do członkiń kół Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeń i przedstawicieli
poszczególnych wsi z naszej gminy.
W konkursie mogą wziąć udział osoby indywidualne lub zespoły kilkuosobowe,
przedstawiciele organizacji, koła, czy stowarzyszenia. Jedno stowarzyszenie może reprezentować
jeden zespół.
Uczestnicy przygotowują, według własnego uznania, od jednej do trzech potraw, po jednej
w każdej kategorii.
Ustala się następujące kategorie potraw:
- dania,
- przystawki,
- desery, napoje i nalewki .
Potrawy powinny być przygotowane we własnym zakresie z regionalnych, ekologicznych
produktów. Organizator nie zapewnia artykułów do sporządzanych dań i nie zabezpiecza miejsca
w kuchni, ani naczyń do podgrzewania potraw.

Potrawy oceniać będzie jury powołane przez organizatorów, według następujących kryteriów:
-zgodność przygotowanej potrawy z tematem konkursu,
-dobór składników, dodatków i przypraw,
-walory smakowe i zdrowotne,
-estetykę przyrządzenia i sposób podania oraz zaprezentowania potrawy,
-oryginalność, kreatywność i własną inwencję.
W konkursie zostaną przyznane trzy nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce w każdej
kategorii oraz wyróżnienia. O ilości wyróżnień zadecyduje jury. Jury zastrzega sobie także inny
podział nagród.
Zgłoszenia należy kierować do Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Korczynie, ul. Tarnowska 5
do dnia 12 grudnia (wtorek) 2018 roku do godz. 15.30.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na uroczystości w niedzielę 16 grudnia 2018 r. o godz. 17.00
w świetlicy remizy OSP w Nowym Korczynie ul. Piłsudskiego 7.
W ramach konkursu uczestnicy zobowiązani są do przygotowania we własnym zakresie stoiska
konkursowego, nakrycia stołu, ozdób, naczyń i sztućców.
Zdjęcia i przepisy z potrawą zamieszczone będą na stronie internetowej Urzędu Gminy
w Nowym Korczynie. Przepisy na potrawy można przesyłać na adres e-mail GOK-u zamieszczony
poniżej lub dostarczyć bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Kultury.
Zgłoszenie potrawy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację przepisu
oraz wizerunku w wydawanych publikacjach oraz w Internecie.
Do każdego zgłoszenia należy dołączyć przepisy na potrawy konkursową.
Zgłaszając się do konkursu uczestnik lub zespół jednocześnie oświadcza, że wyraża zgodę
na wykorzystanie wizerunkui swoich danych osobowych przez organizatorów w celu promocji
konkursu, publikacji i przyznawania nagród.
Szczegółowych informacji o konkursie udziela Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Korczynie
ul. Tarnowska 5, 28-136 Nowy Korczyn tel./ faks 413771126 lub tel. 511299988;
e-mail: gok_nkorczyn@interia.pl .

