
REGULAMIN dla UCZESTNIKÓW

KONKURSU NA NAJLEPSZY PRZEPIS NA DANIE Z JABŁEK

w dniu 8 marca 2016 roku

organizowanego przez

GMINNE CENTRUM KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI

W SZAFLARACH

INFORMACJE OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu na Najlepszy Przepis na Danie z Jabłek jest Gminne Centrum
Kultury Promocji i Turystyki w Szaflarach.

2. Czas i miejsce konkursu:

• data: 8 marca 2016 r. 

• miejsce: Restauracja Beef Master Gorący Potok

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA KONKURSU

1.  Rozpowszechnianie  wiedzy  na  temat  właściwości  odżywczych  oraz  walorów
smakowych polskiego jabłka.

2. Odkrywanie i promowanie talentów i osobowości kulinarnych.

3.  Poszukiwanie  pomysłów  na  oryginalne  łączenie  smaków,  nowych  rozwiązań
technologicznych oraz nowatorskiej estetyki potraw na talerzu.

4. Doskonalenie umiejętności kulinarnych, rozbudzanie kreatywności.

WARUNKI UCZESTNICTWA 

Do konkursu zapraszamy wszystkie osoby pełnoletnie, chętne do zaprezentowania swoich
umiejętności kulinarnych.

ZASADY KONKURSU 

Przedmiotem konkursu jest danie z jabłek

Konkurs składa się z dwóch etapów: 

I  etap –  przesłanie  Formularza  Zgłoszeniowego  do  dnia  3  marca  2016  roku,  wraz  z
przepisem

II etap – finał konkursu podczas obchodów Dnia Kobiet w Gorącym Potoku
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SPRAWY ORGANIZACYJNE 

Uczestnicy przybywają na miejsce z gotowymi daniami w dniu  8 marca 2016 roku  do
godziny 16:30. Należy przygotować 3 porcje dania, po jednej dla każdego członka Komisji
Konkursowej.

O  godz.  17:00  nastąpi  degustacja  potraw,  według  ustalonej  przez  Organizatora
kolejności.

Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć oraz receptur uczestników. 

Zgłoszone receptury oraz fotografie muszą być autorskie i nie mogą być kopiowane lub
naruszać praw autorskich osób trzecich. 

Uczestnicy  w  dniu  zakończenia  konkursu  przenoszą  autorskie  prawa  majątkowe  do
przesłanych materiałów w tym do receptury i  zdjęć oraz prawa do rozpowszechniania
opracowań materiałów, obejmujące, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, wszystkie
znane  w  momencie  przeniesienia  pola  eksploatacji,  a  w  szczególności:  utrwalanie,
zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci
komputera, publiczne wykonanie albo publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie,
najem, dzierżawą, nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej
przez  stacje  naziemną,  nadanie  za  pośrednictwem  satelity,  równoczesne  i  integralne
nadanie utworu nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną, publikacja i
dystrybucja poprzez Internet. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i lokalizacji konkursu bez podania
przyczyny. 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny. 

DANIE KONKURSOWE 

1. Głównym składnikiem dania konkursowego jest JABŁKO.

2. Jury oceni kreatywność, smak i estetykę dania.

3.  Główny  składnik  dania  –  czyli  jabłka  –  można  odbierać  w  siedzibie  GCKPiT  
w Szaflarach, ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary.

4.  Pozostałe  produkty  do  dania  konkursowego  uczestnicy  organizują  we  własnym
zakresie.

ROZSTRZYGNIĘCIE

Wyniki  zostaną  ogłoszone  tego  samego  dnia  po  występie  Kabaretu  Truteń  (występ
godzina 18:00).

Dla Zwycięzców Konkursu przygotowano cenne nagrody.
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