Regulamin konkursu kulinarnego
„Drożdżowe wypieki na słodko”
I.

Postanowienia ogólne
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Organizatorem konkursu jest Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Eliminacje konkursowe odbędą się 23 września 2018 roku w Gliśnie podczas
imprezy integracyjno-promocyjnej „Jesień w Gliśnie”.
Organizator zapewnia uczestnikom indywidualne miejsce do prezentacji
o powierzchni 3m x 4m = 12m2, nie dostarcza namiotów, wyposażenia stoiska
oraz energii.
Zabrania się używania butli gazowych
Organizator nie zwraca uczestnikom kosztów udziału w konkursie.
Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego dysponowania przepisami na
zgłoszone do konkursu potrawy, ich wykorzystania i udostępniania w celach
szkoleniowych i do działań związanych z promocją regionu.

II. Cele konkursu
1.
2.
3.
4.

Wyłonienie najbardziej atrakcyjnego wypieku drożdżowego, dla którego
inspirację zaczerpnięto z polskich tradycji kulinarnych.
Zaprezentowanie szerokiemu gronu odbiorców bogactwa i różnorodności
lokalnych tradycji kulinarnych
Prezentacja dokonań organizacji działających w środowisku wiejskim.
Promowanie społecznej aktywności mieszkańców wsi.

III. Warunki uczestnictwa
1.

2.

3.

4.

Uczestnikami konkursu mogą być gospodarstwa agroturystyczne, koła
gospodyń wiejskich, sołectwa i stowarzyszenia działające na obszarach
wiejskich województwa lubuskiego.
Warunkiem udziału w konkursie jest:
a)
kompletne wypełnienie i podpisanie karty zgłoszenia,
b)
akceptacja zasad określonych w regulaminie,
c)
podpisanie oświadczenia i klauzuli informacyjnej,
d)
zorganizowanie − według uznania, we własnym zakresie i na własny koszt
– stoiska do prezentacji i degustacji, wyposażonego w stół, zastawę stołową
i sprzęt (np. serwetki, tacki, sztućce)
e)
nieodpłatne udostępnienie jednej porcji (co najmniej 200g) wypieku do
oceny organoleptycznej przez komisję konkursową,
f)
zaprezentowanie
konkursowego wypieku publiczności odwiedzającej
imprezę „Jesień w Gliśnie”.`Do konkursu można zgłosić tylko jeden dowolny słodki wypiek z ciasta
drożdżowego pod warunkiem, że wykonanie odbywa się domowym sposobem z
zachowanie polskich tradycji kulinarnych.
Z chwilą złożenia podpisanej „Karty zgłoszenia” następuje przyjęcie regulaminu
konkursu.

IV. Harmonogram konkursu
1.

Do 14 września 2018 r. do godz. 15.00 − przyjmowanie pisemnych zgłoszeń
uczestnictwa w konkursie. Liczba uczestników ograniczona. Wypełnioną kartę

2.

V.

zgłoszenia można złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Lubuski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego, Glisno 123, 69-210 Lubniewice.
23 września 2018 r. w Gliśnie:
a)
w godzinach 7.30 – 9.00 – przygotowanie stanowiska do prezentacji
wypieku. Uczestnicy stawiają się osobiście wraz ze zgłoszonym do
konkursu drożdżowym wypiekiem i niezbędnym wyposażeniem,
b)
godz. 9.00. – rozpoczęcie konkursu – prezentacja potrawy dla komisji i
przekazanie 1 porcji (co najmniej 200g) do oceny przez komisję
konkursową,
c)
po dokonaniu oceny przez komisję – prezentacja i degustacja dla
publiczności,
d)
godz. 11.30 – ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród.

Ocena potraw konkursowych i nagrody
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2.
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Oceny drożdżowego wypieku oraz przyznania nagród dokona komisja
konkursowa złożona przynajmniej z 3 osób, powołana przez dyrektora
Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego spoza etatowych pracowników
LODR.
Skład komisji zostanie przedstawiony podczas inauguracji konkursu.
Komisja oceni potrawy w zakresie:
•
zgodności z tematem konkursu i wymaganiami regulaminu,
•
smaku i wyglądu
•
kreatywności,
•
prezencji i estetyki podania.
Pracami komisji kieruje przewodniczący.
Każda z osób wchodzących w skład komisji dysponuje pulą 14 punktów
dowolnie przydzielając je wytypowanym, najlepszym jej zdaniem, potrawom
z następującymi zastrzeżeniami:
•
maksymalna liczba wytypowanych przez jednego jurora potraw wynosi 8,
•
najwyższa liczba punktów przydzielona drożdżowemu wypiekowi przez
jednego jurora wynosi 4.
Na podstawie sum punktów uzyskanych przez potrawy komisja wyłoni po jednej
potrawie na I, II i III miejsce.
W przypadku uzyskania przez potrawy jednakowej liczby punktów ustalenie
lokaty odbędzie się w drodze głosowania poprzedzonego dyskusją, a w razie
równej liczby głosów ostateczna decyzja należy do przewodniczącego.
Obrady komisji są tajne.
Komisja sporządza protokół ze swoich obrad podpisany przez wszystkich
członków.
Od podjętej przez komisję decyzji o przyznaniu nagród nie przysługuje
odwołanie.
Nagrody gwarantowane:
• I miejsce – puchar dyrektora LODR i nagroda rzeczowa,
• II miejsce – nagroda rzeczowa,
• III miejsce – nagroda rzeczowa.
• dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu.

