Karta zgłoszenia w konkursie „Jadło regionalne” podczas
XXVII Festiwalu Grup Śpiewaczych „Ziemia i Pieśń”
1) Nazwa zespołu, koła KGW, imię i nazwisko uczestnika indywidualnego:
……………………………………………………………............................................
2) Telefon kontaktowy do kierownika lub osoby odpowiedzialnej za jadło:
…………………………………………………………………………….....................
3) Prezentowane potrawy:
1. ….................................................................................................................................
2. ….................................................................................................................................
3. ….................................................................................................................................
4) Potrzeba dostarczenia źródła prądu (podkreślić) tak nie
Uwaga! Ilość dostępnych źródeł prądu ograniczona, pierwszeństwo dla potraw wymagających
bezwzględnego podgrzania.
5) Przepisy potraw:

Przesłanie podpisanej karty zgłoszeniowej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
(zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, tj. Dz.U. Z 2016r. poz.922)
zawartych w karcie zgłoszenia w celu realizacji i promocji konkursu oraz promocji innych działań realizowanych przez
organizatora oraz podmioty z nim współpracujące na potrzeby organizacji konkursu oraz celami statutowymi
organizatora (w tym na umieszczenie ich na stronach internetowych)
Oświadczam, że potrawa zgłoszona do konkursu została wykonana przeze mnie w sposób tradycyjny.
Oświadczam, że potrawa przygotowana została z zachowaniem prawidłowych zasad oraz warunków do wytwarzania i
przechowywania produktów spożywczych i nie zawiera surowców zagrażających życiu i zdrowiu człowieka.
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem i akceptuję jego treść i zezwalam na rozpowszechnianie swojego
wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z udziałem w
konkursie.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora oraz podmiot z nim
współpracujące na potrzeby organizacji konkursu oraz celami statutowymi organizatora (w tym na umieszczanie ich na
stronach internetowych).

…............................................................
(data i podpis uczestnika konkursu)

Regulamin konkursu na „Jadło regionalne” odbywającego się podczas
XXVII Festiwalu Grup Śpiewaczych „Ziemia i Pieśń”
ORGANIZATOR
Szprotawski Dom Kultury
ul. Mickiewicza 1, 67-300 Szprotawa
tel. 68 376 24 01, 500202518
e-mail: zip2019@szdk.pl
CEL:
Celem konkursu jest:
 wzbogacenie XXVII Festiwalu Grup Śpiewaczych „Ziemia i Pieśń” o dziedzictwo kulinarne
polskiej wsi,
 promocja jadła tradycyjnego,
 integracja i wymiana doświadczeń kulinarnych pomiędzy uczestnikami.
ZASADY:
1. Uczestnikami konkursu mogą być zespoły uczestniczące w Festiwalu „Ziemia i Pieśń”, Koła
Gospodyń Wiejskich, osoby indywidualne.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie zgłoszenia (w załączniku) do dnia
24.06.2019r. oraz zaprezentowanie swoich dań podczas trwania festiwalu tj. 6 lipca 2019r.
3. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu nie więcej niż trzy potrawy, choć w celach
promocyjnych zespołu, koła może być ich więcej.
4. Organizator zapewnia uczestnikom:
- stoisko wystawiennicze, tj. stół o wymiarach 80cmx160cm, krzesła, oświetlenie, zadaszenie,
talerzyki, sztućce itp. w ilości potrzebnej do oceny przez komisję konkursową, max 5 osobową
- dostęp do źródła prądu (uczestnicy konkursu powinni posiadać własne przedłużacze listowe,
przepięciowe zgodne z wymogami elektrycznymi).
OCENA JURY:
Potrawy oceniać będzie jury powołane przez organizatora w godz.16.00-17.00 natomiast wręczenie
nagród odbędzie się 6 lipca 2019r. po ostatnim koncercie przeglądowym.
KRYTERIA OCENY:
- smak potrawy
- wizualna prezentacja potrawy
- ogólne przygotowanie stoiska konkursowego
- za podane przepisy przygotowanych potraw dodatkowy pkt
NAGRODY:
Zwycięzcy trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody pieniężne lub rzeczowe i dyplomy.
Wyróżnieni nagrody rzeczowe i dyplomy.
Jury może dokonać innego podziału nagród.
Uwaga:
Przypominamy o obowiązku dostosowania się do wymagań w zakresie przetwarzania i wprowadzania do
degustacji przygotowanych potraw.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Uczestnicy konkursu udzielają zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego za
pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z udziałem w konkursie.
Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora i partnerów z
nim współpracujących na potrzeby organizacji konkursu oraz celami statutowymi organizatora (w tym na
umieszczanie ich na stronach internetowych).
Wszelkich informacji udzielają pracownicy Szprotawskiego Domu Kultury telefon:
68 376 24 01, 500 202 518

