Regulamin konkursu „Złota Śliwka”
na przygotowanie powideł
lub konfitur z szydłowskiej śliwki
I.

Informacje wstępne.

1.Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Szydłowie.
2.Przedmiotem konkursu jest samodzielne wykonanie przetworów ze śliwki
szydłowskiej(powideł lub konfitur). Dostarczenie 2 słoików (około 300 ml.
pojemności) do organizatora.
3.Profesjonalne jury wybierze najsmaczniejsze przetwory, a zwycięzca
otrzyma statuetkę i tytuł „Złotej Śliwki”
II.

Cele konkursu.

1.Kultywowanie, propagowanie i pogłębianie tradycji kuchni regionalnej.
2. Wymiana doświadczeń i przepisów kulinarnych wśród uczestników konkursu.
3.Zaprezentowanie szerokiemu gronu odbiorców bogactwa i różnorodności
lokalnych tradycji kulinarnych.
4. Promocja szydłowskiej śliwki.
III. Uczestnicy konkursu.
1.Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do mieszkańców województwa
świętokrzyskiego.
2.Konkurs kierowany jest do osób indywidualnych, w konkursie nie mogą brać
udziału zespoły lub grupy osób, firmy, instytucje, stowarzyszenia.
3.W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.
IV. Zasady organizacyjne konkursu.
1.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do Organizatora do
30.09.2020 2 słoików przygotowanych przetworów o pojemności około 300 ml.
Słoiczki musza zostać opisane na etykiecie, tj. nazwa przetworu, składniki, autor
– imię i nazwisko wykonawcy przedmiotu konkursu.
2.Zgłoszone do konkursu przetwory muszą być własnoręcznym wyrobem osób
zgłaszających.
3. Przetwory mogą być wykonywane w oparciu o wieloletnie tradycje, ale też
autor może stworzyć ciekawy, nowy smak.

3.Produkty zaprezentowane w konkursie, po ocenie przez komisję stają się
własnością organizatora i zostaną przeznaczone do ogólnej degustacji w dniu
rozstrzygnięcia konkursu.
4.Uczestnik konkursu zobowiązany jest do prezentacji przetworów jury
i obecności podczas rozstrzygnięcia konkursu, tj. 11.10.2020 .
V. Zgłoszenie udziału.
1.Zgłoszenia należy dokonać na załączonej do regulaminu Karcie Zgłoszenia, którą
należy dostarczyć osobiście wraz z 2 słoiczkami powideł lub konfitur do dnia 30
września 2020 roku na adres Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Szydłowie,
ul. Targowa 3 , 28-225 Szydłów
VI. Komisja Konkursowa.
1.Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora będzie obradować w dniu
11.10.2020 w Szydłowie.
2.Komisja konkursowa wyłoni laureatów, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
-Walory smakowe przetworów w skali od 1 do 10,
-Wygląd, estetyka i prezentacja produktów w skali od 1 do 10,
-Przepis, składniki przetworów w skali od 1 do 10
Maksymalnie uczestnik może otrzymać 30 punktów.
3.Z posiedzenia komisji konkursowej zostanie sporządzony protokół.
4.Komisja przyzna nagrody za :
I miejsce –bon towarowy o wartości 300,00 zł
II miejsce –bon towarowy o wartości 200,00 zł
III miejsce –bon towarowy o wartości 150,00 zł.
Zwycięzca konkursu otrzyma specjalnie zaprojektowaną i oryginalną statuetkę
„Złota Śliwka”.
5. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i buttony.
6.Decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
VII. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród.
1.Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród odbędzie się 11.10.2020.
2.Po ogłoszeniu wyników przez Komisję Konkursową nastąpi wręczenie nagród.

VIII. Postanowienia Końcowe.
1.Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia
konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora
konkursu i członków jury.
2.Uczestnicy Konkursu oddając Organizatorowi Kartę Zgłoszenia, wyrażają zgodę
na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w celu przeprowadzenia
niniejszego Konkursu.
3.Biorąc udział w konkursie uczestnicy akceptują jego regulamin.
IX. Kontakt.
Wszelkich informacji udzielają pracownicy M-GCK w Szydłowie tel. 41 3545313

