Organizatorzy:

Zaproszenie do udziału w konkursie kulinarnym
pn. „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionu”
Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem" działając w partnerstwie z
Wydziałem Rozwoju Gospodarczego i Promocji Starostwa Powiatowego w Płocku
zapraszają do udziału w konkursie kulinarnym pn. „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki
Regionu” skierowanym do kół gospodyń wiejskich z terenu powiatu płockiego.

Regulamin
§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorzy konkursu:
 Starosta Płocki – P. Mariusz Bieniek oraz Wydział Rozwoju Gospodarczego
i Promocji Starostwa Powiatowego w Płocku, http://powiat-plock.pl/.
 Fundacja „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem”, adres biura: 09 - 402
Płock, ul. 1 Maja 7C, tel. 24 268-37-74, e-mail: fundusz@mlodzirazem.pl,
www.mlodzirazem.pl
2. Konkurs realizowany jest w ramach projektu pn.: „Festiwal smaków” dofinansowanego
ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.
3. Konkurs skierowany jest do kół gospodyń wiejskich/organizacji pozarządowych z terenu
powiatu płockiego.
4. Regulamin konkursu opublikowany jest na stronie internetowej: http://powiat-plock.pl/,
www.mlodzirazem.pl.
§ 2 CEL
Głównym celem konkursu jest promowanie i popularyzacja produktów tradycyjnych,
regionalnych i lokalnych Mazowsza, promocja regionalnego dziedzictwa kulinarnego oraz
aktywizacja gospodyń, Kół Gospodyń Wiejskich, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców.
§ 3 OGÓLNE INFORMACJE O KONKURSIE
1. Konkurs skierowany jest do kół gospodyń wiejskich/organizacji pozarządowych z terenu
powiatu płockiego.
2. Prezentacja potraw konkursowych oraz rozstrzygniecie konkursu odbędzie się w dniu
25/08/2019r podczas Dożynek Powiatu Płockiego w Brudzeniu Dużym.
3. Uczestnicy za zadanie mają przygotowanie potraw w dowolnej aranżacji jednak nawiązującej
do kuchni regionalnej z użyciem lokalnych, regionalnych i ekologicznych surowców.
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4. Konkurs przewiduje 3 kategorie konkursowe:
 „przekąska”,
 „potrawa mięsna”,
 „deser”.
5. Powierzchnię wystawienniczą zapewniają Organizatorzy w postaci drewnianych domków
wystawienniczych.
6. Niezbędny sprzęt oraz naczynia do przygotowania i prezentacji dań, potraw, produktów,
uczestnicy konkursu zapewniają we własnym zakresie. Stanowisko pracy, po zakończeniu
prezentacji, musi być wysprzątane.
7. Na stoisku można zastosować naturalne elementy dekoracyjne np.: sezonowe owoce, zioła,
kwiaty ogrodowe, polne, warkocze czosnku, cebuli, owoce dziko rosnące – jarzębina, głóg,
lniane lub białe płótno z haftem - to tylko propozycje, najlepiej wykorzystać własną inwencję
twórczą.
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§ 4 WARUNKI UCZESTNICTWA
Każdy uczestnik jest zobowiązany wypełnić i dostarczyć do Wydziału Rozwoju
Gospodarczego i Promocji Starostwa Powiatowego w Płocku kartę zgłoszeniową w terminie do
15/08/2019r. na adres email: rp@powiat.plock.pl lub osobiście do Wydziału.
Do udziału w konkursie zapraszamy: Koła Gospodyń Wiejskich/organizacje pozarządowe.
Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu jeden rodzaj tradycyjnej potrawy w każdej kategorii
konkursowej tj. „przekąski”, „potrawy mięsnej”, „deseru”. Konkurs połączony jest z
degustacją.
W konkursie ocenie podlegać będą potrawy regionalne wytwarzane tradycyjnymi metodami z
lokalnych produktów, wywodzące się z tradycji i kultywowanych zwyczajów.
Uczestnicy konkursu zobowiązani są do podania Organizatorom receptury wg. której potrawa
została sporządzona. Można przygotować więcej propozycji potraw, poza konkursem, do
chwili degustacji będą stanowić dekorację stoiska.
Produkty użyte w konkursie mogą być poddane wcześniejszej obróbce technologicznej.
Wszystkie potrawy konkursowe muszą składać się z produktów jadalnych, związanych z
regionem. Należy wykorzystać specyficzne elementy dekoracji potraw, stołu, sposobu
podawania, nawiązującym do tradycji regionu.
Wszyscy uczestnicy konkursu, przygotowują ekspozycję swoich potraw konkursowych w
ilościach umożliwiających degustację jury jak również w miarę możliwości uczestnikom
„Festiwalu Smaków”.
Potrawę/potrawy należy zaprezentować na scenie w trackie Dożynek Powiatu Płockiego; podać
nazwę , wymienić składniki i sposób przyrządzania.
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§ 5 KRYTERIA OCENY
1. Ocena:
 Wszystkie zespoły oceniać będzie komisja (trzyosobowe jury), złożona ze specjalistów i
organizatorów.
 Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszej potrawy w każdej kategorii konkursowej
oceniając:
- walory smakowe - ilość punktów: 0 - 5
- związek potrawy z regionem i jego tradycjami - ilość punktów: 0 – 5
- prezentacja potrawy (estetyka oraz sposób dekoracji) - ilość punktów: 0 - 5
- estetyka potrawy - ilość punktów: 0 - 5
2. Nagrody:
 Dla najlepszych prezentacji zostaną ufundowane nagrody, tj. 3 nagrody w każdej kategorii
konkursowej, łącznie 9.
 Proponowane nagrody: sprzęt AGD. (przeznaczenie: wykorzystanie do przygotowania
potraw tradycyjnych, regionalnych i lokalnych w prowadzonej działalności społecznej).
3. Wszyscy uczestnicy Przeglądu otrzymają pamiątkowy dyplom.
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§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.
Dane osobowe laureatów i osób biorących w konkursie będą przetwarzane wyłącznie w celu
opublikowania wyników konkursu oraz przekazania nagród laureatom.
Uczestnicy konkursu wysyłając zgłoszenie akceptują w całości postanowienia regulaminu.
Organizatorzy nie zwracają kosztów dojazdu na konkurs.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji treści (przepisów) i zdjęć potraw
konkursowych oraz uczestników konkursu.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu pod warunkiem, że
nie naruszy to już nabytych praw uczestników. O każdorazowej zmianie uczestnicy konkursu
zostaną poinformowani.
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Załącznik Nr 1
Karta zgłoszeniowa do udziału w konkursie kulinarnym
pn. „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionu”

Zgłaszający (nazwa KGW/organizacji pozarządowej):
…………………………………………………………………………………………………..
Adres: …………………………………………………………………………….…...
Telefon kontaktowy, e-mail: ……………………………………………………….…...
Kategoria konkursowa (zaznacz właściwe - x):
•

przekąska -

•

potrawa mięsna -

•

deser -

Podpis przedstawiciela KGW/organizacji pozarządowej ………………………………
Kartą zgłoszeniową należy przesłać do Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Starostwa
Powiatowego w Płocku kartę zgłoszeniową w terminie do 15/08/2019r. na adres email:
rp@powiat.plock.pl lub osobiście do Wydziału.

………………………………….….
miejscowość i data

…………………………………….….
podpis zgłaszającego
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Załącznik nr 2
Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem
Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie konkursu.
…………………
data

……………………………………………………………
czytelny podpis *
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu
kulinarnego oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem
danych osobowych jest Fundacja „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem” (adres biura: 09-402 Płock, ul.
1 Maja 7C) oraz Starostwo Powiatowe w Płocku, ul. Bielska 59. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest
dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.

…………………
data

……………………………………………………………
czytelny podpis *
Zgoda na wykorzystanie wizerunku

1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku, utrwalonego
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jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez
Fundację „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem” (adres biura: 09-402 Płock, ul. 1 Maja 7C) oraz
Starostwo Powiatowe w Płocku, ul. Bielska 59, na potrzeby konkursu kulinarnego pn. „Nasze Kulinarne
Dziedzictwo – Smaki Regionu”.
Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
Dla potrzeb konkursu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania,
kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym
komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane,
dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych.
Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na
stronach i portalach społecznościowych m.in. Facebook: Fundacji „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi
Razem” oraz Starostwa Powiatowego w Płock) a także zamieszczenie w materiałach promocyjnych i
informacyjnych, w tym w przygotowanych relacjach prasowych.
Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich
dóbr osobistych.
Przyjmuję do wiadomości, że wyrażenie zgody jest dobrowolne, a udzieloną zgodę mogę odwołać w każdym
czasie poprzez kontakt z Administratorami.

Oświadczenie
Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatorów wszelkie autorskie prawa majątkowe do
nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami)."

…………………
data

……………………………………………………………
czytelny podpis *

*- UWAGA: wypełnia zgłaszający
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