Regulamin Konkursu
„Ciasto własnego wypieku”
W ramach „XVI Dożynek Gminno-Powiatowych w Siennie”
Organizatorem Konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Siennie

Cel Konkursu:
1. Przypomnienie, promocja i kultywowanie tradycji wypieku ciast
2. Wyszukiwanie dawnych receptur
3. Zebranie przepisów, które mogą posłużyć do przygotowania publikacji na temat ciast

związanych z regionem
4. Wymiana doświadczeń z zakresu wypiekania ciast

Przedmiot konkursu:
Do konkursu można zgłosić ciasto wraz z opisem wykonania, które wytwarzane jest w małej
skali, tradycyjnymi metodami oraz wywodzi się z tradycji i kultywowanych w regionie
zwyczajów.
Zasady udziału w konkursie:
1. Uczestnikami konkursu mogą być: sołectwa, kluby, stowarzyszenia, Koła Gospodyń
Wiejskich oraz osoby fizyczne – mieszkańcy Powiatu Lipskiego
2. W konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie komisji konkursowej ani członkowie
ich rodzin
3. Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zapoznanie się z regulaminem konkursu
oraz wypełnienie karty zgłoszeniowej (formularza) i dostarczenie do dnia
21.08.2015r.
-osobiście do Gminnego Ośrodka Kultury w Siennie, ul. Rynek 19 w Siennie
lub
-pocztą e-mail na adres: gok@sienno.pl
4. Gotowy formularz karty zgłoszeniowej znajduje się na stronie internetowej Gminnego
Ośrodka Kultury w Siennie www.gok.sienno.pl oraz do odbioru osobistego w
poszczególnych Urzędach Gmin
Ocena i nagrody:
1. Oceny ciast dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora
2. Sposób punktacji Jury:
- smak(1-5pkt)
-wyrośnięcie ciasta „pulchność” (1-5pkt)

3.
4.
5.
6.

-estetyka podania (1-5pkt)
Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie
Komisja i organizatorzy zastrzegają sobie prawo do podziału nagród
Po rozstrzygnięciu konkursu odbędzie się degustacja konkursowych ciast.
Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród nastąpi w trakcie XVI Dożynek GminnoPowiatowych w Siennie

Postanowienia Końcowe:
1. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w
regulaminie.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian
w treści oraz wykładni niniejszego konkursu
3. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na
przetwarzanie danych osobowych, wyłącznie do celów konkursu (w tym publikacji
prasowych i internetowych)
4. Zgłoszenie ciasta do konkursu jest równoznaczne również z przekazaniem prawa na
rzecz organizatora do publikacji informacji o tychże potrawach konkursowych w
wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez organizatora oraz do
wykorzystania na wybranych przez organizatora polach eksploatacji, jako element
promujący Powiat Lipski bez uiszczania autorowi należności finansowych.
Termin Konkursu:
1. Czas trwania konkursu od 30.07.2015 do 25.08.2015 r.
2. Finał konkursu odbędzie się w dniu 30.08.2015 r. podczas „XVI Dożynek GminnoPowiatowych w Siennie”

