REGULAMIN
III KONKURSU DLA KÓŁ GOSPODYN WIEJSKICH pn. „SPOD GALICYJSKIEJ
STRZECHY” PRZEPROWADZONEGO W RAMACH „XIX JARMARKU
GALICYJSKIEGO – SMAKI ROZTOCZA”

W NAROLU, W DNIU

14 LIPCA 2018 R.
WARUNKI OGÓLNE
I.
Konkurs organizowany jest przez Województwo Podkarpackie, Gminę Narol oraz Gminny Ośrodek
Kultury w Narolu przy współudziale Partnerów: Centrum Informacyjne Lasów Państwowych,
Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie, Nadleśnictwo Narol, Polską Izbę Produktu
Regionalnego i Lokalnego, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni, Polskiej
Akademii Sztuki Kulinarnej. Konkurs przeprowadzony będzie na terenie Rynku przed Ratuszem
Miasta i Gminy Narol. Zrealizowany zostanie w ramach „XIX Jarmarku Galicyjskiego – Smaki
Roztocza” – imprezy plenerowej o otwartym charakterze w dniu 14 lipca 2018r.

II.
Data i miejsce przeprowadzenia konkursu: 14 lipca 2018 roku, na Rynku w Narolu o. godz. 13.00.
Data i miejsce rozstrzygnięcia konkursu:14 lipca 2018 r. na scenie głównej usytuowanej w bliskim
sąsiedztwie Ratusza w Narolu o godzinie 18.50.

III.
CEL KONKURSU:

- budowanie świadomości społeczności lokalnej dotyczącej produktu lokalnego oraz
promocji polskiej wsi w kraju
- wsparcie terenów wiejskich i producentów lokalnych poprzez zakup i wykorzystanie
produktów lokalnych
- popularyzacja potraw regionalnych
- prezentacja kuchni lokalnej i tradycyjnej Miasta i Gminy Narol
- promocja tradycji kulinarnych roztoczańskich, kresowych, galicyjskich
- budowa więzi lokalnej społeczności oraz promocja zachowanych tradycji
- aktywizacja Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Narol
IV.
ADRESACI KONKURSU:
Konkurs skierowany jest do członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Narol.

V.
PRODUKT GŁÓWNY:
Produkt użyty w ramach Konkursu, wpisuje się w Program Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich na lata 2014 – 2020 w realizowanej operacji pn. „XIX Jarmark Galicyjski – Smaki
Roztocza”, realizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Narolu.
Organizatorzy zapewniają udziec z jelenia, jako produkt główny.
Produkt pochodzi z naturalnej hodowli, wyhodowany w sposób tradycyjny w systemie tzw.
wolnego chowu.
VI.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
Przystąpienie do Konkursu następuję poprzez zapoznanie się z Regulaminem Konkursu oraz
zgłoszenie Koła Gospodyń do Konkursu, do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu, ul.
Warszawska 27, 37–610 Narol. Zgłoszenia należy dokonać osobiście lub telefonicznie do dnia
29.06.2018 r. do Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu, mieszczącego się przy ul. Warszawskiej 27,
37– 610 Narol, w godzinach 8.00 – 20.00 od poniedziałku do piątku.
Wszelkie informacje dotyczące III Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich pn. „Spod galicyjskiej
strzechy” udzielane są pod numerem telefonu: 662 118 799.
Uczestniczące Koła Gospodyń w konkursie są zobowiązane do dostarczenia wcześniej
przygotowanych potraw w dniu 14 lipca, na miejsce oficjalnego przeprowadzenia Konkursu
z uwzględnieniem degustacji przez Kapitułę Konkursową o godzinie 13.00. Organizator podczas
trwania Konkursu zapewnia dostęp do prądu w celu przyłączenia kuchenek do podgrzania
przygotowanych potraw.
Koła uczestniczące przygotowują potrawy konkursowe na własny koszt.
VII.
OCENA POTRAW:
Każda potrawa zostanie oceniona według następujących kryteriów:
• smak
• związek z regionem
• estetyka podania –zachowanie proporcji, sposób serwowania, kolorystyka, wrażenie ogólne
• użycie tradycyjnych produktów regionalnych
• przyrządzenie według tradycyjnych metod i receptur

Decyzje Kapituły konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
Z posiedzenia komisji konkursowej zostanie sporządzony Protokół Konkursowy, który zostanie
odczytany podczas uroczystego rozstrzygnięcia na scenie muzycznej w dniu 14 lipca o godzinie
18.50.

VIII.
NAGRODY:
Komisja Konkursowa przyzna ufundowane przez organizatorów nagrody rzeczowe. Dopuszczalne
jest również przyznanie nagród finansowych.

IX.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji
o zwycięzcach i uczestnikach Konkursu.
2. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do zamieszczania informacji o potrawach
Konkursowych w swoich materiałach i kampaniach promocyjnych.
3. Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte
w Regulaminie.
4. Niniejszy Regulamin jest jedynym określającym zasady Konkursu.
5. Regulamin Konkursu udostępniony jest do wglądu w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury
w Narolu.
6. Wszystkie kwestie związane z Konkursem, których nie obejmuje niniejszy Regulamin
ustala koordynator konkursu – Marlena Wiciejowska, telefon kontaktowy: 662 118 799.
WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU.
W związku z przystąpieniem do w/w konkursu realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Narolu akceptuję warunki
Regulaminu oraz wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku/głosu/wypowiedzi przez Gminny Ośrodek
Kultury w Narolu, dla celów działań informacyjno - promocyjnych związanych z realizacją wydarzenia.
Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas zajęć i spotkań mogą zostać
umieszczone
na
portalach
społecznościowych
i
stronie
internetowej
Gminnego
Ośrodka
Kultury
w
Narolu oraz stronie Urzędu Miasta i Gminy Narol oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych
w technikach druku i mediach. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również
o wynagrodzenie względem Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu, z tytułu wykorzystywania mojego wizerunku/głosu/wypowiedzi
na potrzeby określone w oświadczeniu.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych gromadzonych na potrzeby realizacji, Projektu „XIX Jarmarku
Galicyjskiego – Smaki Roztocza” , zgodnie z ustawą z dn. 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych, (Dz. U. z 2018r., poz.1000)
Administratorem danych osobowych w rozumieniu ww. ustawy będzie Gminny Ośrodek Kultury w Narolu.

