REGULAMIN KONKURSU
“NA POTRAWĘ REGIONALNĄ”
odbywającego się podczas
“Dnia Karpia Królewskiego 2017”
w Malińcu Gmina Potok Wielki
Cel konkursu:
Promocja produktu regionalnego, ukazanie bogactwa walorów smakowych,
zdrowotnych oraz estetycznych tradycyjnych potraw z ryb słodkowodnych opartych na
własnych recepturach związanych z kuchnią Regionu Lubelszczyzny i Podkarpacia.
Postanowienia ogólne:
1. Konkurs ma formę otwartą
2. Zgłoszenie potrawy do Konkursu obejmuje podanie nazwy potrawy, imienia
i nazwiska wykonawcy, udostępnienie przepisu.
3. Potrawy do oceny należy dostarczyć w dniu 20 sierpnia 2017r. do namiotu
organizatora w godz. 14.30 – 15.30
4. Potrawy ocenione najwyżej w każdej z kategorii otrzymają tytuł “Królewski
Karp 2017”
5. Kryteria oceny dań to walory smakowe, sposób podania – prezentacji oraz
stopień trudności wykonania potrawy. Zgłoszone do konkursu potrawy oceni
powołana w tym celu Komisja, której werdykt jest ostateczny.
6. Dla oceny przyjętych kryteriów ustala się punktację, polegającą na przyznaniu
każdemu produktowi od 0 do 5 punktów.
7. Łączna suma przyznanych przez wszystkich Członków Komisji punktów danej
potrawie będzie stanowiła ocenę końcową.
8. W przypadku zdobycia tej samej liczby punktów przez dwa i więcej
podmiotów, prawo uznania pierwszeństwa i wyboru laureata pozostawia się
Honorowemu Przewodniczącemu Komisji.
9. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w trakcie
“Dnia Karpia Królewskiego 2017” o godz. 17.00
Kategorie konkursu:
1. Karp wędzony
2. Karp smażony, pieczony, grillowany, duszny
3. Karp faszerowany, marynowany, w galaretach oraz przetworzony w
podobny sposób
4. Ciasta i desery z owoców leśnych
Za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca w każdej kategorii konkursu
uczestnicy zostaną uhonorowani nagrodami i tytułem “Królewski Karp 2017”
W przypadku gdy nagroda nie zostanie odebrana przez uczestnika w dniu konkursu,
nagroda przechodzi na własność organizatora.
Ustalenia końcowe
Uczestnicy konkursów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na
potrzeby konkursu i promocji.
Do udziału w konkursie zapraszają:
Wójt Gminy Potok Wielki, Gminny Ośrodek Kultury w Potoku Wielkim

