KONKURS
na

DOMOWE PRZETWORY
„Rodzinne skarby zamknięte w słoikach”

REGULAMIN
I. ORGANIZATOR
Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej, Dzierżązna
4, 95-001 Biała
Tel. (42) 717-84-66
Fax: (42) 717-80-18
e-mail: biblioteka_ustronie@dzierzaana.pl
www.dzierzazna.pl

II. CELE KONKURSU
1. Identyfikacja i gromadzenie wiedzy o produktach i potrawach wytwarzanych
z poszanowaniem regionalnych tradycji i przy wykorzystaniu lokalnych surowców.
2. Kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o tradycjach kuchni regionalnej
i lokalnej Gminy Zgierz
3. Wyszukanie potraw regionalnych i lokalnych, mogących stać się wizytówką Gminy
Zgierz
4. Zachowanie niepowtarzalnych smaków produktów żywnościowych.
5. Wymiana doświadczeń kulinarnych pomiędzy uczestnikami.
6. Wspieranie lokalnej tożsamości, więzi i indywidualnych tradycji rodzinnych.
7. Budowanie produktu turystycznego i marki kulturowej i kulinarnej

III. PRZEDMIOT KONKURSU
1. Przedmiotem Konkursu są lokalne przetwory, zwane dalej także „produktami”,
„daniami” i „wekami”.
2. Przetworami objętymi konkursem są zawekowane w słoikach warzywa, owoce,
kwiaty, nasiona i grzyby.

Konkurs nie obejmuje przetworów mięsnych, mlecznych, zbożowych ani
alkoholowych!

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs adresowany jest do pełnoletnich mieszkańców Gminy Zgierz
2. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie jeden słoik z przetworem nie
wystawianym w innych konkursach.
3. Przetwory nadesłane na konkurs powinny być wykonane od początku do końca przez
uczestnika konkursu.
4. Przetwory wykonane przed rokiem 2016 będą zdyskfalifikowane.
5. Każdy wek powinien


być

opatrzony

dwiema

etykietami

wykonanymi

własnoręcznie

bądź

wg załączonego do niniejszego regulaminu wzoru.


Posiadać spisaną na własnoręcznie przygotowanej bądź stanowiącej załącznik
do niniejszego regulaminu Kartę z Anegdotą Rodzinną

6. Do każdego dostarczonego weku należy dołączyć:
a.) prawidłowo

wypełnioną kartę zgłoszenia

uczestnika

wg

wzoru

załączonego do regulaminu, która zawiera: imię i nazwisko autora oraz jego
numer telefonu,
b.) oświadczenie autora, że zgadza się z treścią niniejszego regulaminu,
c.) oświadczenie autora, że dostarczony wek jest jego własnym dziełem,
d.) oświadczenie autora, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora
swoich danych osobowych (imię, nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania,
nr

telefonu)

na potrzeby konkursu oraz udostępnienie prac i danych

osobowych (w tym własnego wizerunku) do celów medialnych
w

gazecie,

publikacja

(artykuły

przepisów, odczytanie na antenie, reportaż TV,

informacje i zdjęcia na stronie internetowej);
7. Wszystkie złożone przetwory stają się własnością Organizatora.

V. JAK POWINNY WYGLĄDAĆ ETYKIETY NA
PRZETWORACH I KARTY Z ANEGDOTĄ RODZINNĄ
DOTYCZĄCĄ DANEGO PRZEPISU?
1. Etykiety oraz Karty z Anegdotą powinny być estetyczne i czytelne.
2. Etykieta Frontowa powinna zawierać nazwę produktu i datę jego wykonania
3. Etykieta Tylna powinna zawierać przepis na wykonanie danego przetworu oraz imię
i nazwisko oraz miejsce zamieszkania jego autora/autorki
4. Karta z Anegdotą powinna zawierać krótką historię związaną z danym daniem będącą
odpowiedzią na pytanie: „Dlaczego to danie jest dla Ciebie/Twojej rodziny takie
wyjątkowe?”
5. Etykiety oraz Karty z Anegdotą mogą być samodzielnie zaprojektowane
i zawierać inne elementy ilustratorskie niż te na zawartych do niniejszego regulaminu
wzorach.
W przypadku samodzielnego wykonania Etykiet i Kart z Anegdotą powinny one zawierać
elementy ilustratorskie wykonane samodzielnie dowolną techniką np.: rysunek,
malarstwo, fotografia, papieroplastyka, projekt komputerowy.

VI.

TERMIN SKŁADANIA PRZETWORÓW

Przetwory należy składać do 12 października 2018 roku do godz. 1600 w siedzibie:
 Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej,
Dzierżązna nr 4, 95-001 Biała
 Filii Gminnej Biblioteki w Ustroniu, Ustronie 10, 95-073 Ustronie

VII.

OCENA I NAGRODY

1. Oceny przetworów oraz wyłonienia laureatów dokona Komisja powołana przez
Organizatora
2. Jury w ocenie będzie brało pod uwagę:
a) Smak
b) Wykorzystanie lokalnych składników
c) Estetykę weków
d) Anegdotę Rodzinną związaną z przetworem
Dodatkowej pozytywnej ocenie podlega samodzielność przy wykonaniu
Etykiet i Kart z Anegdotami, w tym:
a) Inwencja artystyczna i pomysł
b) Technika wykonania
c) Wykorzystanie różnych materiałów
3. Nagrodzone zostaną pierwsze 3 miejsca. Ponadto zostanie przyznana nagroda
specjalna (grand prix) w postaci bonu na zakup sprzętu elektronicznego, ufundowana
przez p.

Agnieszkę Mroziak z Ustronia.
Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

4. Do zadań Komisji należeć będzie:
a.) podjęcie ostatecznej decyzji i wybór najciekawszych i najsmaczniejszych
przetworów
b.) ogłoszenie wyników konkursu;
5.
6.

Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne;
Lista nagrodzonych osób będzie dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej www.dzierzazna.pl i oficjalnym facebooku Gminnego Centrum
Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej.

Rozstrzygnięcie konkursu i odbiór nagród nastąpi 13 października 2018 roku

7.

w

trakcie

Pikniku

Rodzinnego

„Wiatrodzień”,

który

odbędzie

się

w Grotnikach, na placu przy ul. Brzozowej.
Prace będzie można degustować 13 października 2018 roku.

8.

9. Nagrody wręczone zostaną 13 października 2018 roku
10. Nagrody nieodebrane w dniu rozdania będzie można odebrać w Filii Gminnej
Biblioteki w Ustroniu do 29 listopada 2018 roku
11. Organizator nie zwraca kosztów podróży uczestników konkursu

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Szczegółowe

informacje

w

sprawie

konkursu

można uzyskać w Gminnym

Centum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej, (Dzierżązna 4, 95-001 Biała)
i w Filii Gminnej Biblioteki w Ustroniu, (Ustronie 10, 95-073 Ustronie) lub pod numerami
telefonu:
(42) 717-84-66
(42) 717-95-15
796-678-902

Uwaga:
Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.

