Regulamin konkursu kulinarnego
odbywającego się w trakcie I edycji Dni miodu
Barcin 27-28.07.2019

Informacje wstępne
Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury w Barcinie
Celem konkursu jest promowanie sztuki kulinarnej, pogłębienie wiedzy na temat potraw z użyciem miodu
i produktów pszczelich.
Udział w konkursie jest bezpłatny.
Przyjazd uczestników na koszt własny, Organizatorzy nie refundują kosztów udziału w imprezie w tym
kosztów transportu i przygotowania potraw.
I. Warunki uczestnictwa
Konkurs jest pokazem przygotowanych wczeniej potaw z wykorzystaniem miodu i produktów pszczelich,
odbywać się będzie w trzech kategoriach:
*Koła gospodyń wiejskich - 27 lipca
*Mieszkańcy, osoby prywatne - 27 lipca
*Restauracje - 28 lipca
O udziale decyduje kolejnosć zgłoszenia, iloć miejsc ograniczona.
II. Zasady organizacyjne
Uczestnicy przynoszą gotowe, przygotowane wczesniej potrawy, w których przygotowaniu użyto miodu
oraz produktów pszczelich. Jury na podstawie okreslonych kryteriów oceni przedstawione potrawy.
Drużyny Kół gospodyń oraz mieszkańców zawalczą o Złotą Barć Burmistrza Barcina, drużyny restauracji
zawalczą o Złotą Barć Roberta Sowy, który będzie w składzie jury dnia 28.07.2019.
III. Zasady przeprowadzania konkursu
Każda z drużyn musi przygotować 1 danie z wykorzystaniem miodu i produktów pszczelich.
Drużyny restauracji i Kół Gospodyń przygotowują po 50 porcji degustacyjnych zgłoszonej potrawy
i rozdanie jej festiwalowej publicznoci. Dopuszcza się przygotowanie większej ilosci porcji degustacyjnych.
Serwowane dania muszą wykorzystywać miód i jego przetwory.
Każda drużyna zobowiązana jest do przekazania dla Organizatora przed konkursem, na formularzu
zgłoszenia uczestnictwa opisu potrawy zawierającego: składniki, ich gramaturę, sposób przyrządzenia jak
i sposób serwowania.
Jury oceniając potrawy będzie brało pod uwagę: smak potrawy, wygląd i sposób podania, dobór składników,
użycie i sposób wykorzystania miodu, ogólny wyraz artystyczny.
IV. Postanowienia końcowe
Drużyny zobowiązane są do dokonania zgłoszenia na załączonym do niniejszego regulaminu formularzu
zgłoszenia do dnia 30.06.2019

Zgłoszenia winny być przesyłane do Organizatora konkursu drogą mailową lub pocztą na adres:
Miejski Dom Kultury w Barcinie
ul. Artylerzystów 8, 88-190 Barcin
tel 52 353 93 90 wew. 102 lub 111
mail: m.grobelska@o2.pl, p.s.graf@wp.pl
Osoby do kontaktu: Milena Grobelska, Paula Stefańska, Artur Jakubowski-dyrektor
Formularz musi być wypełniony tak, aby zawierał imiona i nazwiska członków każdej drużyny wraz z
kontaktowymi numerami telefonów, pełną nazwą podmiotu, który jest reprezentowany przez uczestników
konkursu. Przesłanie wypełnionego formularza jest jednoznaczne w wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych uczestników w związku z działaniami promującymi konkurs. Każda drużyna musi
otrzymać od Organizatora potwierdzenie udziału-mailowo lub pocztą, bez którego nie może uczestniczyć
w konkursie.
Zgłoszenia należy przesyłac do 30.06.2019, decyduje data wpłynięcia do biura Miejskiego Domu Kultury.
Ostateczna lista uczestników zostanie opublikowana na stronie internetowej konkursu mdkbarcin.com.pl
do 15.07.2019.
Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji receptur potraw konkursowych i ich zdjęć oraz relacji
z przebiegu konkursu wraz z wykorzystaniem wizerunków poszczególnych uczestników konkursu.
V. Nagrody
Za zajęcie I, II i III miejsca w każdej kategorii zostaną wręczone dyplony i statuetki Złotej Barci
burmistrza Barcina i Roberta Sowy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora konkursu.
VI. Informacje organizacyjne
Wszystkie pytania dotyczące spraw nie objętych regulaminem prosimy kierować do Organizatora konkursu
tel 52 353 93 90 wew. 102 lub 111, mail: m.grobelska@o2.pl, p.s.graf@wp.pl,
a.jakubowski@mdkbarcin.com.pl

