
Kulinarne Potyczki Kół Gospodyń Wiejskich
REGULAMIN

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy regulamin określa warunki,  na jakich odbywają się Kulinarne Potyczki Kół Gospodyń
Wiejskich zwane dalej „Konkursem”.
Organizatorem Konkursu jest Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach.

II. ZASADY KONKURSU
1. Konkurs skierowany do Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu nowotarskiego.
2. Tegorocznym głównym składnikiem dań konkursowych jest ziemniak.
3. Konkurs składa się z dwóch etapów: 

I  etap  –  przesłanie  Formularza  Zgłoszeniowego  do  dnia  13  września  2019r.  na  adres
Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach, ul. Zakopiańska 18, 34-424
Szaflary lub na adres e-mail: gckpit@szaflary.pl wraz z nazwami potraw.
II etap – finał konkursu i prezentacja potraw podczas Kulinarnych Potyczek Kół Gospodyń
Wiejskich

4. Uczestnicy  przybywają  na  miejsce  z  gotowymi  daniami  w  dniu  22  września  2019r.
w godzinach od 14:30 do  15:00. Organizator zapewnia przygotowany stół do prezentacji
potraw z nazwą danego uczestnika.

5. O godz. 15:30 nastąpi degustacja potraw, według ustalonej przez Organizatora kolejności.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć uczestników oraz przygotowanych

przez nich potraw. 
7. Liczba uczestników Konkursu jest ograniczona!

III. CELE KONKURSU:
1. Aktywizacja Kół Gospodyń Wiejskich,  wymiana doświadczeń i  przepisów; budowa więzi

wewnątrz społeczności lokalnych.
2. Promocja  zdrowej  żywności,  ochrona  kulinarnego  dziedzictwa  oraz  odpowiednie

wykorzystaniem produktów regionalnych.
3. Zachowanie niepowtarzalnych smaków produktów żywnościowych z naszego obszaru oraz

wykazanie się znajomością w przygotowaniu dań z ziemniaka.
4. Popularyzacja i promowanie potraw regionalnych

IV. CZAS I MIEJSCE TRWANIA
Ogłoszenie wyników Konkurs odbędzie się w dniu Konkursu.

V. KOMISJA KONKURSOWA:
1. Zwycięzców  Konkursu  wyłoni  Komisja  Konkursowa.  Decyzje  Komisji  Konkursowej  są

ostateczne i nie podlegają odwołaniom.
2. Wszelkie  wątpliwości  dotyczące  zasad  Konkursu,  interpretacji  i  postanowień  tego

Regulaminu rozstrzyga Organizator.

VI. KRYTERIA OCENY:
Dania konkursowe będą oceniane przez Komisję Konkursową według następującej punktacji:

1. smak potrawy - od 1 do 10 punktów
2. wrażenie wizualne - od 1 do 10 punktów
3. pomysłowość wykonania - od 1 do 10 punktów
4. indywidualna ocena - od 1 do 10 punktów

Każdy członek jury degustacyjnego może przyznać maksymalnie 40 punktów.
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A VII. NAGRODY:
Spośród  zgłoszonych  do  Konkursu  potraw  Komisja  Konkursowa.  przyzna  nagrody  w  postaci

bonów o wartości: za I miejsce 1000zł, za II miejsce 750zł, za III miejsce 500zł. 
Ogłoszenie werdyktu i wręczenie nagród nastąpi tego samego dnia.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie Konkursu.
2. Organizator  Konkursu  zastrzega  sobie  prawo  do  opublikowania  imienia,  nazwiska

i informacji  o  laureacie  Konkursu  oraz  umieszczanie  tych  informacji  w  materiałach
Organizatora, tj.  na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki
w Szaflarach oraz na funpage'u portalu internetowego Facebook.

3. Organizatorzy  nie  zwracają  kosztów  podróży  oraz  kosztów  produktów  potrzebnych  do
wykonania dań konkursowych.

4. Udział  w  Konkursie  jest  równoznaczny  z  wyrażeniem  zgody  na  przetwarzanie  przez
organizatora danych osobowych w związku z organizacją Konkursu tworzenia archiwalnych
baz danych (zgodnie z  art. 32 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

5. Uczestnicy Konkursu z chwilą nadesłania zgłoszenia akceptują postanowienia niniejszego
Regulaminu.

6. Kontakt do Organizatora:
Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach
ul. Zakopiańska 18
34-424 Szaflary
tel. 18 27-547-23
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