Regulamin Konkursu Kulinarnego
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia konkursu „Sielawa Moran Cup” dla
Kół Gospodyń Wiejskich w ramach Szczupak CUP Moran 2021 r. ,,Jeziora — narodowa
duma Polaków”
2. Organizatorem Konkursu jest Hotel Moran.

II. CEL KONKURSU
§2
Cele konkursu:
1. integracja lokalnych i niezależnych społeczno-zawodowych organizacji wiejskich,
2. ukazanie na zewnątrz walorów smakowych Sielawy – ryby, będącej chlubą Jeziora
Powidzkiego i akwenów Pojezierza Gnieźnieńskiego.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA
§3
1. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie zarejestrowane Koła Gospodyń Wiejskich
(zwanych w dalszej treści Kołem), posiadające swoją siedzibę na terenie Gmin Powiatu
Słupeckiego oraz Gminy i Miasta Witkowo, Gminy Kleczew oraz Gminy Wilczyn.
2. Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.
Wzór formularza zgłoszeniowego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,
dostępny jest na stronie internetowej Domu Kultury w Powidzu: powidz.naszdomkultury.pl
w zakładce „Regulaminy”.
3. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać do dnia 4 czerwca 2021 r. na adres
e-mail: dkpowidz@gmail.com lub pocztą tradycyjną pod adres „Dom Kultury w Powidzu,
ul. Park Powstańców Wielkopolskich 25, 62-430 Powidz.
4. Liczba miejsc ograniczona. O udziale w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń.
Przyjmowanie zgłoszeń rozpoczyna się w dniu 27 maja, od godz. 10:00 do wyczerpania
miejsc.

5. Do konkursu można zgłosić wyłącznie potrawę przygotowaną z ryby, jaką jest Sielawa.
6. Niezbędnym elementem zgłoszenia jest opis zgłaszanej potrawy uwzględniający
wykorzystane w niej składniki.
7. Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie wystawy na stoisku, w skład której
mogą wchodzić inne potrawy, produkty, wyroby (w zależności od możliwości).
przygotowane przez Koło.
8. Zakwalifikowane do Konkursu Koła Gospodyń Wiejskich mogą podczas całego wydarzenia
sprzedawać na swoim stoisku potrawy, wyroby, produkty, dotyczące nie tylko dziedzictwa
kulinarnego, ale także pozostałych dziedzin społecznych (haft, koronki itd.).
9. Przy stoisku Koła mogą prezentować swoje elementy identyfikacji wizualnej (banery,
rollup’y, itp.)
IV. PRZEBIEG KONKURSU
§4
1. Koła Gospodyń Wiejskich zainteresowane udziałem w konkursie przesyłają na adres e-miał:
dkpowidz@gmail.com lub pocztą tradycyjną do siedziby Organizatora wypełniony i
podpisany formularz zgłoszeniowy w terminie do 04.06.2021 r. (liczy się data stempla
pocztowego).
2. Nadesłane zgłoszenia rejestruje się zgodnie z datą wpływu. Kolejność zgłoszeń decyduje o
zakwalifikowaniu się do udziału w Konkursie.
3. Koła Gospodyń Wiejskich zostają o tym fakcie powiadomione mailowo lub drogą
telefoniczną przez Dom Kultury w Powidzu do dnia 8.06.2021 r.
4. Konkurs odbędzie się 18 czerwca 2021 roku w godz. 12:00 – 16:00 na terenie Hotelu Moran
w Ostrowie, podczas wydarzenia Szczupak CUP Moran 2021.
5. Konkursu będzie polegał na przygotowaniu (wcześniejszym lub na miejscu) zgłoszonej
potrawy i zaprezentowaniu jej przed komisją konkursową.
6. Wyłoniony zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę określoną w § 8 niniejszego Regulaminu.

V. REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU
§6

1. Finał konkursu odbędzie się 18 czerwca 2021 r. w godz. 12:00 – 16:00 podczas Szczupak
CUP Moran 2021 na terenie Hotelu Moran w Ostrowie.

2. Stanowisko konkursowe zostanie udostępnione osobom na 3 godziny przed rozpoczęciem
konkursu. Wszyscy uczestnicy konkursu zobowiązani są do rozstawienia swoich stoisk do
godz. 12:00.
3. Organizator zapewnia Uczestnikom stanowisko konkursowe, składające się z ławki, dwóch
stołów piknikowych, z dostępem do prądu oraz dostęp do bieżącej wody.
4. Organizator nie zapewnia akcesoriów niezbędnych do przygotowania lub „dopracowania”
potrawy (naczyń do gotowania, kuchenek, piekarników, zastaw itp.), namiotów oraz
przedłużaczy. Zadaszenie stoiska odbywa się we własnym zakresie.
5. Każde z Kół Gospodyń Wiejskich może przygotować zgłaszaną potrawę wcześniej, we
własnej siedzibie i zaprezentować ją podczas Finału Szczupak CUP Moran 2021.
6. Uczestnicy konkursu sami ponoszą koszty dojazdu i koszty zakupu produktów potrzebnych
do wykonania dań konkursowych oraz niezbędne akcesoria do przygotowania potraw:
garnki, talerze, mikser.
7. Każdy uczestnik przygotowuje 5 porcji degustacyjnych zgłoszonej potrawy, z czego jedna
porcja powinna być odpowiednio prezentowana na stole, gdzie będzie oceniany sposób
podania, natomiast pozostałe 4 porcje należy podać do degustacji Komisji Konkursowej.
8. Elementy wystroju stołu zapewniają uczestnicy konkursu.
VI. KRYTERIA OCENY ZGŁOSZEŃ
§7
1. Oceny potraw i przyznania nagród dokonuje komisja konkursowa złożona z 4 osób, powołana
przez Organizatorów.
2. Komisja konkursowa ocenia potrawy pod względem:
a) walorów smakowych ( 0 – 10 pkt),
b) zapach potrawy ( 0 – 5 pkt),
c) ogólne wrażenie estetyczne, w tym sposób podania potrawy (0 – 10).
VII. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
§8
1. Za zajęcie I miejsca w konkursie, zwycięskie Koło otrzyma puchar, dyplom oraz
atrakcyjną nagrodę rzeczową, przyznawaną na rzecz całego Koła.
2. Za zajęcie miejsc II – III, uczestnicy otrzymają puchary i dyplomy.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§9
1. Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,
które zostały podane w formularzu zgłoszeniowym.
2. Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na publikację, bez odrębnego wynagrodzenia,
zdjęć potraw konkursowych, a także wizerunku uczestników konkursu.
§ 10
Administratorem zebranych danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997
roku o ‘Ochronie danych osobowych’ – Dz. U. z 2002r. nr 101 poz. 926 oraz art. 13 ust. 1 i 2
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 2016 r. 119, s. 1) jest Dom Kultury z
siedzibą w Powidzu, przy ul. Park Powstańców Wielkopolskich 25, 62 - 430 Powidz. Uczestnik
ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
§ 11
1. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje regulamin, ustala Organizator.
2. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu, bez podania przyczyny.
§ 12
1. Regulamin

oraz

formularz

zgłoszenia

dostępny

jest

na

stronie

www.powidz.naszdomkultury.pl w zakładce „Regulaminy”.
2. Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem Tel. 63 2776 175 oraz adresem
e-mail: dkpowidz@gmail.com

