Sołectwo Malin,
Radna Powiatu Trzebnickiego Marzanna Jurzysta-Ziętek,
Stowarzyszenie LGD KRAINA WZGÓRZ TRZEBNICKICH

OGŁASZAJĄ KONKURS
NA "NAJLEPSZE CASTO I DESER Z MALIN" – 9 lipca 2017 ROKU
ŚIETLICA WIEJSKA W MALINIE
REGULAMIN KONKURSU NA najlepsze ciasta lub desery
ORGANIZATOR KONKURSU:
Konkurs na " NAJLEPSZE CASTO I DESER Z MALIN " (zwany w dalszej części Konkursem) został
przygotowany przez Sołectwo Malin, Radną Powiatu Trzebnickiego Marzannę Jurzysta-Ziętek oraz
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich zwani w dalszej części
Organizatorem.
DATA I MIEJSCE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:
Rozstrzygnięcie konkursu, jak i prezentacja przedkonkursowa ciast i deserów oraz ich degustacja
odbędzie się w niedzielę, 9 lipca 2017 roku w ramach Powiatowego Przeglądu Zespołów
Ludowych „Śpiewające Wsie” w Malinie, gmina Wisznia Mała.
CELE KONKURSU:
1. Kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowych sporządzania oraz przygotowania wypieku
ciast.
2. Prezentacja najlepszych i najsmaczniejszych ciast i deserów w Powiecie Trzebnickim
3. Promocja walorów wsi polskiej
4. Promocja poszczególnych gmin wchodzących w skład Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich
5. Promocja twórców lokalnych
6. Promocja produktów lokalnych
7. Promocja Stowarzyszeń
8. Wymiana doświadczeń między uczestnikami konkursu
9. Integracja i dobra zabawa społeczności lokalnej

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. W konkursie mogą uczestniczyć ciasta i desery przygotowane przez mieszkańców całego powiatu
trzebnickiego, a także Stowarzyszenia, do czego bardzo serdecznie zachęcamy.
2. Każdy uczestnik konkursu przygotowuje blachę jednego rodzaju ciasta i/lub jeden deser i
przekazuje go organizatorowi.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie wcześniejszego zgłoszenia – najpóźniej do
niedzieli, 9.lipca 2017r do:
Pani Sylwi Jędrasik tel. 608 631 817 lub sylwia.jedrasik79@wp.pl
Liczba zgłoszeń jest nieograniczona
4. Ciasto lub deser może być wykonany w dowolnym miejscu, jednak potrawa powinna być
dostarczona na konkurs w formie gotowej w dniu imprezy (niedziela, 9. Lipca 2017r) do godz.
15:30 do świetlicy w Malinie.
5. Do ciasta lub deseru należy dołączyć jego nazwę i dane wykonawcy.
6. Komisja
konkursowa
powołana
przez
organizatora
dokona
oceny
ciast
i deserów w dniu 9.lipca 2017r.
7. Udział w konkursie jest bezpłatny
KRYTERIA OCENY:
1. Komisja dokona wyboru najlepszego ciasta lub deseru oceniając:
- oryginalność i kreatywność – 0 – 10 pkt
- walory smakowe – 0 – 10 pkt
- estetyka przygotowania oraz sposób dekoracji ciasta – 0 – 10 pkt
- SUBIEKTYWNE odczucia członków komisji po degustacji 0 – 5 pkt
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
1. Jury wskaże jednego zwycięzcę w kategorii na najlepsze ciasto oraz jednego zwycięzcę w
kategorii deser oraz przyzna nagrody za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca w obu kategoriach.
2. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplom za udział w konkursie.
3. Zdjęcia wszystkich potraw biorących udział w konkursie zostaną opublikowane na stronie
internetowej Organizatora www.malin.org.pl oraz na portalu Facebook. – Każdy uczestnik biorący
udział w konkursie wyraża na to zgodę.
4. Nagrody ufondowało Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich
5. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbedzie się w dniu konkursu, w niedzielę 9.lipca 2017r.
INNE ISTOTNE INFORMACJE:
1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do Regulaminu do dnia Konkursu
2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu bez podania przyczyny
3. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o
zwycięzcach i uczestnikach konkursu na portalach internetowych i w prasie
4. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w Regulaminie
5. Regulamin konkursu udostępniony jest na stronie internetowej Organizatora: www.malin.org.pl
6. Załącznik nr 1 do Regulaminy to: DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU
7. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
8. Relacja, wyniki konkursu, zdjęcia i wszelkie informacje publikowane będą również na stronie
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej, LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich stronach
internetowych urzędów gmin i innych portalach społecznościowych.

Załącznik nr 1 do Regulaminu
Deklaracja przystąpienia do Konkursu na najlepsze ciasto lub deser

imię i nazwisko lub nazwa grupy/ Stowarzyszenia (wtedy jedna osoba do kontaktu)
______________________________________________________________

nazwa ciasta lub deseru___________________________________________________
adres ______________________________________________________________________
nr telefonu ___________________________________________________________
(e-mail) _________________________________________________________
Oświadczam, że zapoznałam/em się z postanowieniami regulaminu konkursu oraz deklaruję zgodę na
oświadczenia zawarte w powyższym regulaminie. Jednocześnie zgadzam się na przetwarzanie moich
danych osobowych przez organizatora, na potrzeby konkursu, w tym:
• Zgodę na publikowanie swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania,
• Zgodę na publikację zdjęć mojego ciasta i/lub deseru, a także wizerunek mojej osoby na rzecz
organizatora
_____________________________________________
data i czytelny podpis uczestnika

TEL. 608 631 817
sylwia.jedrasik79@wp.pl

