Regulamin konkursu kulinarnego „Śniadanie żniwiarza”
Dożynki Gminne Prażmowo 2017 r.

I. Organizator konkursu: Gmina Ryn, Współorganizator: Ryńskie Centrum Kultury
II. Termin i miejsce konkursu: 10.09.2017 r., Dożynki Gminne Prażmowo
III. Cel konkursu:
a) Propagowanie bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych
b) Promowanie społecznej aktywności mieszkańców
c) Wymiana doświadczeń kulinarnych
IV. Warunki uczestnictwa:
a) W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie Sołectwa Gminy Ryn
b) Każde sołectwo może zgłosić do konkursu potrawę (zestaw potraw),
odpowiadającą nazwie i założeniom konkursu
c) Sołectwa, które są zainteresowane wzięciem udziału w konkursie powinny
zgłosić swój udział do 25.08.2017 r. na kartach zgłoszeniowych dostępnych w
Urzędzie Miasta i Gminy w Rynie oraz na stronach internetowych:
www.miastoryn.pl oraz www.rck-ryn.pl
d) Zgłoszenia do konkursu można dostarczyć osobiście do Urzędu Miasta i Gminy
w Rynie, ul. Ratuszowa 2 lub wysłać drogą elektroniczną na adres:
promocja@miastoryn.pl
V. Kryteria oceny:
a) Podczas oceny stoisk sołeckich komisja będzie brała pod uwagę następujące
kategorie:
- walory smakowe potrawy;
- wygląd i estetyka potrawy;
- nawiązanie do regionalnych tradycji kulinarnych
b) Potrawy konkursowe będą oceniane w każdej z kategorii według poniższej
skali:
- walory smakowe potrawy: od 1 do 12 pkt.
- wygląd i estetyka potrawy: od 1 do 6 pkt.
- nawiązanie do regionalnych tradycji kulinarnych: od 1 do 6 pkt.
c) Do oceny stoisk organizator powoła specjalną komisję konkursową
VI. Nagrody:
I miejsce – 250 zł
II miejsce – 150 zł
III miejsce – 100 zł
VII. Informacje dodatkowe:
Po ocenie komisji konkursowej potrawy zgłoszone do konkursu mogą zostać
przeznaczone do degustacji.
VIII. Rozstrzygnięcie konkursu:
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w trakcie Dożynek Gminnych w Prażmowie,
dnia 10.09.2017 r.

Karta zgłoszenia
Konkurs kulinarny „Śniadanie żniwiarza”
Dożynki Gminne Prażmowo 2017
Nazwa sołectwa, imię i nazwisko osoby
reprezentującej:

Telefon, e-mail:

Nazwa potrawy:

Oświadczam, że potrawa zgłoszona do konkursu zostanie wykonana przeze mnie, akceptuję
regulamin konkursu oraz wyrażam zgodę na publikowanie danych osobowych zgodnie z
ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 833) oraz
wyrażam zgodę na opublikowanie nazwy potrawy.

……………………………………………………………….
miejscowość, data

…………………………………………………….
podpis uczestnika konkursu

Regulamin konkursu na stoisko sołeckie
Dożynki Gminne Prażmowo 2017 r.

IX. Organizator konkursu: Gmina Ryn, Współorganizator: Ryńskie Centrum Kultury
X. Termin i miejsce konkursu: 10.09.2017 r., Dożynki Gminne Prażmowo
XI. Cel konkursu:
d) Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej
e) Popularyzacja miejscowej tradycji oraz produktów regionalnych
f) Promocja społecznej aktywności mieszkańców wsi
XII. Warunki uczestnictwa:
e) W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie Sołectwa Gminy Ryn
f) Jedno sołectwo może przygotować tylko jedno stoisko sołeckie
g) Sołectwa, które są zainteresowane wzięciem udziału w konkursie powinny
zgłosić swój udział do 25.08.2017 r. na kartach zgłoszeniowych dostępnych w
Urzędzie Miasta i Gminy w Rynie oraz na stronach internetowych:
www.miastoryn.pl oraz www.rck-ryn.pl
h) Zgłoszenia do konkursu można dostarczyć osobiście do Urzędu Miasta i Gminy
w Rynie, ul. Ratuszowa 2 lub wysłać drogą elektroniczną na adres:
promocja@miastoryn.pl
XIII. Kryteria oceny:
a) Podczas oceny stoisk sołeckich komisja będzie brała pod uwagę:
- wygląd stoiska, estetykę, pomysłowość, kompozycję, oryginalność;
- sposób prezentacji wyrobów (kulinarnych, rękodzielniczych itp.) znajdujących się
na stoiskach;
- oryginalność prezentacji w nawiązaniu do dziedzictwa kulturowego i tradycji;
b) Stoiska sołeckie będą oceniane według skali od 1 do 6 pkt. w każdej z wyżej
wymienionych kategorii
c) Do oceny stoisk organizator powoła specjalną komisję konkursową
XIV. Nagrody:
I miejsce – 1600 zł
II miejsce – 800 zł
III miejsce – 400 zł
XV. Informacje dodatkowe:
- Wielkość stoiska nie powinna przekraczać 15m²;
- Organizator zapewnia dostęp do energii elektrycznej bez dodatkowego
okablowania;
- Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne ze zgodą na fotografowanie
stoiska oraz osób, które je prezentują a także znajdujących się w jego
bezpośrednim otoczeniu, w celach promocji Gminy Ryn
XVI. Rozstrzygnięcie konkursu:
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w trakcie Dożynek Gminnych w Prażmowie,
dnia 10.09.2017 r.

Karta zgłoszenia
Konkurs na stoisko sołeckie
Dożynki Gminne Prażmowo 2017
Nazwa sołectwa, imię i nazwisko osoby
reprezentującej:

Telefon, e-mail:

Asortyment znajdujący się na stoisku:

Rodzaj posiadanego stoiska (stragan,
namiot, wiata):

Wymiary stoiska (długość, szerokość w
metrach):

Wymagania dodatkowe (w przypadku
korzystania z prądu należy wymienić rodzaj
urządzeń i ich moc w kW):

……………………………………………………………….
miejscowość, data

…………………………………………………….
podpis uczestnika konkursu

