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I. POSTANOWIENIAOGOLNE

1. Organizalorem Konkursu Kulinarnego na-PotrawE Regionaln4jest Gmina Lesna'

2. Konkurs odbqdzie siq w ramach;;i;o]."'tti"io,FJstiwalu-Cover6w 
TAMA 2013 w

LeSnej iodbywasiqrvewspotrpracyzPartneramizCzech(obecJindi ichowicepod
Smrkem, Horni R'asnice i Nov6 M6sto)'

3. Konkurs 
"ddd;;ii 

* i"i" 27 tipca'2013r. w Rynku w Lesnej.

II. CEL KONKURSU I JEGO ADRESACI:

1. Celem Konkursu jest:

prezentaciabogactwa i roZnorodnosci kuchni lokalnej i tradycyjnej Gminy Lelna otaz

partnerow .;"fii;h (obec Ji"dii;h;;ce pod Smrkem, Horni Fasnice i Nov6 M6sto)'

promocja potraw lokalnych partner6w projektu po obu stronach granicy'

aktywizaqaiintegracjaspolecznoScilokalnychpoobustronachgranicy,
wymiana przepis6w nri*nv.rr orut dos*\idczef ra rzecz rozwoju lokalnego

regionow Polskiego i czeskiego'

2. Adresatami Konkursu po obu stronach granicy s4

ekipy amatorskie sktadaj4ce siE z 1 - 4 osob' 
- ̂ ,-'-^^i^ ̂ -^- ^ioorykq,t

kolagospodyfrwiejskich,stowarzyszenia,organizacjeorazmieszkancy-grupamoze
sk lada6s iEz l -4osob '

3.WKonkurs ien iemog4uczestn iczy6cz lonkowiekomis j ikonkursowejani ichrodzin;
wyl4czeniu podlegaj4 rownieZ reprezentacj-:^,1::tu"tutJi' b*o* i frrm zawodowo

) J: *": q"y.h 
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III. WARUNKI UDZIAI,U W KONKURSIE

1.2|o€eniewypelnionegoipodpisanegofoSy|arzazgloszeniowegowrazzprzep\sem
na danie konkursowe do dnialg 

"r.;*.u 
2013r. do godz. 15:00 na adres:

Osrodek KulturY i SPortu

ul. Swierczewskiego 5a

59 - 820 LeSna
woj. dolnoSlqskie; Polska

drog4pocztow4lub osobiScie w siedzibie jw'

lub elektronicznie na adres e-mail: okislesna@wp'pl

Wz6rJbrmul( f fzazgloszeniowesodol tu lny je.s tw(JrzqdzieMie js 'k imwLeinei ,u l .
Rynek lg o,raz w sledzibie osilam Kultrry i sportu w-Leinej' ul' swierczewskiego

5a,iakr6wnie2nastronach-internetowychwww.lesna.plorazwww.okislesna.pl



Dostarczenie do komisji konkursowej produktu konkursowego w iloSci co najmniej 6
porcji w dniu 27 lipca20I3r. ok. godz. l6:00.
Przygotowanie przez uczestnik6w Konkursu 20 porcji degustacyjnych potrawy celem
umoZliwienia jej degustacji osobom odwiedzaj4cym Polsko-Cziski Festiwal
Cover6w TAMA 2013 podczas wsp6lnej biesiady.

IV. ZASADY ORGANIZACYJNE

1. Organizator zapewnia dla wszystkich uczestnik6w Konkursu teren przeznaazony na
stanowisko konkursowe, wyposazone w 2 stoly orazmax.4 krzesel.

2. Organizator zapewnia dostEp do bie24cej wody.
3. Otganizator nie zapewnia dostppu do kuchni ani do urzqdzen slu24cych do

podgrzewania lub gotowania.
4. Uczestnicy Konkursu ponosze koszty uczestnictwa we wlasnym zakresie (m.in.

koszty dojazdu, zakupu produkt6w do przygotowania potraw i ichserwowania itp.)
5. Uczestnicy Konkursu zabezpieczaj4 we wlasnym zakresie potrzebny im sprzEt

kuchenny or az zastawg niezbpdn4 do serwowania dari przed,komisj 4 konkursowq
6. Uczestnicy Konkursu serwuj4 swoje potrawy publicznoSci (pkt IIi ust.3 Regulaminu)

na talerzykach j ednorazowych oraz ze sztu6cami jednorazowymi.
7. Stanowiska uczestnik6w Konkursu powinny byd tak wyeksponowane i

zagospodarowane, aby w spos6b ciekawy zaprezentowa(, sig przed, komisj4
konkursowqoruz publicznoSciq(zarovtno w aspekcie wygl4du samego stanowiska,
jak i kucharzy).

8. Uczestnicy Konkursu s4 zobowiqzani do przygotowania tabliczki informacyjnej,
zawieraiqcej nazwg ekipy startuj4cej (np. imiona i nazwiska os6b frzycznych, n**u
ekipy, stowarzyszenia, organ izacji wr az z nazw qserwowanej potrawyj

9. Oceny potraw dokonuje komisja konkursowa powolana przezBurmistrza LeSnej.
l0.Ptzy ocenie potraw komisja konkursowa kierowaC siQ bgdzie nastgpuj4cymi

kryeriami:
og6lne cechy potrawy, takimi jak: smak, zapach, wygled,
zwiqzekz regionem,
estetyka - zachowanie proporcji, spos6b serwowania, kolorystyka, dekoracja,
wrazenie og6lne w odbiorze serwowanej potrawy,
oryginalnoS6 i pomyslowoSd,
spelnieniem wymog6w okreSlonych niniejszyrn Regulaminem oraz tematyk4' 
konkursu.
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V. NAGRODY:

Komisj a konkursowa przyzna nastqpuj 4ce nagrody:
1) za zajgcie I miejsca dla uczestnik6w z polski
2) za zajgcie II miejsca dla uczestnik6w z

promocyjnych,
3) za zajEcie III miejsca dla uczestnik6w z

promocyjnych.

VI. POSTANOWIENIA KONCOWE:

1. IJdziat w Konkursie oznacza wyrtzenie zgody na przetwarzarie danych osobowych,
publikacjp przepis6w kulinarnychi zdjg(: potraw oraz samych uczestnik6w.

i Czech- komplet gamk6w,
Polski i Czech - zestaw upomink6w

Polski i Czech - zestaw upomink6w
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Otganizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zamieszczania informacji o
uczestnikach i potrawach w swoich materialachi kampaniach promocyjnych.
Informacje o uczestnikach, laureatach wraz ze zdlgciarni z konkursu"rortun4 podane
do publicznej wiadomoSci i opublikowane w miesiqczniku lokalny^ piioro*o
L e i nej or az na stronach internetowych www. lesna. pl, www. okislesna. pi .
wszystkie kwestie sporne bpd4 rozstrzygane ptzez orgarizato.u konkrrsu, a w
trakcie trwania finalu Konkursu w dniu 27 ripca2}r3r.- komisja konkursowa.
Decyzje komisji konkursowej s4ostateczne inie przysluguje od nich odwolanie.
Wszelkie dodatkowe informacje dostgpne s4pod numererntelefonu: Urz4d Miejski w
Lesnej -75 72 1r239 wewn. 32 orcz osrodek Kultury i Sportu w Lesnej - 75 72
I t  5 7 9 .
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Formularz zglo sze n iorvy
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Ekipa amatorska (osoby prywatne)
Kolo gospodyn wiejskich
Stowarzyszenie

t. Udriul * Konkursie oznacza wyraZenie zgody na przetwarzanie

danych osobowych, publikacjE przepis6w kulinarnych i zdj96
potraw oraz samych uczesbrik6w.

Z.Organizator Konkursu zasttzega sobie prawo do zamieszczania
indrmacji o uczestnikach i potrawach w swoich materialach i
kampaniach promocyjnych.

3.Informacje o uczestnikach, laureatach wtaz ze zdj3ciani z
konkursu zostan4 podane do publicznej wiadomo$ci i

opublikowane w miesigczniku lokalnym Panorama Leinei oraz
na stronach internetowych www.lesna.pl, www.okislesna.pl'


