zal4czrtiknr 2 do zarz4dzenia Burmistrza Prudnika

nt..499 i1.. z dnia. J..{Q.4!]Iry,.....

REGUI-AMIN KONKURSU
"NAJLEPSZA POTRAWA SWIATECZNA"
organ izowanego podczas

Jarmarku Bo2onarodzeniowego
Prudnik 08-10.12.2017 r.
Orgattizatorem Kortkursu jest Grnina Prudnik

zsiedzi6448-200 Prudnik, ul, Rynek

- Agencja

Promocji

i Rozwoju Grniny Prudnik

1.

Konl<urs pod nazw4 ,,Na-jlepsza Potrawa Swi4teczna" zostanie zorganizowany podczas
Jarmarku Bolonarodzeniowego, w dniach 0B-10.12.2017 r. w prudniku.

I. Warunki uczestnictwa
Warunkiem uczestnictwa jest pisenrne zgloszenie udzials

w Konkursie

lna wzorze karty

uczestnictwa stauowi4cyn zalEcznik do niniejszego Regulaminu/, dostarczone organizatorowi do dnia
08.12.201'7 r.

W dniu 09.12.2017 r.,kaldy z uczestnik6w Konkursu,zobowi4zany jest przygotowa6 potrawg
oraz dostarczyl

i4 do biura Agencji

Promoc.ji

i

Rozwoju Grniny Prudnik (Rynek - Ratusz) do godz.

12.00.

II.

Zasady wylaniania laureat6w konkursu

1. W terrninie do 7 dni przed rozpoczEciem Jarmarku Boilonarodzeniowego Organizator Jarmarku
powola kornisjg konkursow4, w 4-osobowym skladzie do oceny zgloszonych do Konkursu potraw
6wi4tecznych.
2. W dniLr 09.12.2017 r. komisja dokona oceny potraw orazprzyznaokreSlon4 Iiczbg punkt6w z danego
zakresu tj.:

,/
'/
,/
,/

smaku produktu

-l-l0punkt6w

oryginalnoSci

-1-

przyrz4dzenia

-1czasu potrzebnego do przygotowania - 1 -

latwoSci

5punkt6w

5punkt6w
5 punktow

Na podstawie sr:rny uzyskanych pLrnkt6w zostanie wyloniony zwyciEzcaKonkursu. Ostateczny rezultat
zostanie przedstawiony w protol<ole kornisji konkLrrsowej.

III. Nagrody
W Konkursie przyznane zostanie jedno pierwsze miejsce oraz dwawyr6Znienia.
Zwyciqzca pierwszego rniejsca otrzyma dyplom oraz nagrodQ rzeczow4. Wyr62nieni otrzymaj4
dyplorny oraz nagrody rzeczowe.

VI. Ogloszenie wynikriw konkursu
Wyniki Konkursu ogloszone zoslan4 podczas podsumowania Jarmarku Bohonarodzeniowego

w dniu

10.12.2017

r. Wtedy te2 laureatom konkursu wrgczone

zostan4 nagrody.

Wyniki konkursu

podane zostan4 w prasie lokalnej orazna stronie internetowej Organtzatora.

Prudnik, puidziernik 2017 r.

REGUI-AMIN I(ONKURSU

"NAJLEpszy pRoDUrr Swr4rECZNy"
organrzowanego podczas

arku Bo2onarodzeniowego
Prudnik $8-10.12.2017 r.

Ja rm

Orgattizatorem Koukursu jest Gmina Prudnik

z siedzib4 48-200 Prudnik, ul. Rynek

I

-

Agencja Promocji

i

Rozwoju Gminy Prudnik

.

Konkurs pod nazw4 ,,Najlepszy ProdLrkt Swi4teczrry" zostanie zorganizowany podczas
Jarmarku Bolonarodzeniowego, w dniach 0B-10.12.2017 r. w Prudniku.

I. Warunki uczestnictwa
Warunkiem uczestnictwa jest pisemne zgloszenie udzialu

w Konkursie

lna wzorze

kafi

uczestnictwa stanowi4cyn zal4czr"rik do niniejszego Regulaminu/, dostarczone organizatorowi do dnia
08.12.2011 r.

W dniu

09.12.2011

r., kaldy z

uczestnik6w Konkursu, zobowi4zany

przygotowany przez siebie produkt do biura Agencji Promocji

jest

dostarczyi

i Rozwoju Gminy Prudnik

(Rynek

-

RatLrsz) do godz. 12.00.

II.

Zasndy wylaniania laureat6w
Kornisja l<onkursowa w 4

- osobowyrn

skladzie, kt6ra powolana zostanie w terminie do 7 dni

przed rozpoczgciem Jannarku Bo2onarodzeniowego, w dniu 09.12.2017 r. dokonuje oceny produktu
riwi4tecznego w opalciu o nastgpuj4ce lcryteria oraz skalg punktow4:
I . Jako6i

2. Techrrika i precyzja

3. WartoSd artystyczna

I

- 5 pLrnkt6w
I - 5 pLrnkt6w
I - l0 pLrnkt6w

Na podstawie sumy uzyskanych pLrnkt6w zostanie wyloniony zwyctgzcaKonkursu. Ostateczny reztltat
zostanie przedstawiony w protokole konrisji l<onkursowej.

III. Nagrody
W KonkLrrsie przyznane zostanie jedno miejsce pierwsze orazdwawyrohnienia.

Za

uzyskanie pierwszego miejsca laureat konkursu otrzyma dyplorn oraz nagrodg rzeczow1.

Zawyr62nienia, uczestnicy konkursu otrzyrnuj4 dyplomy i nagrody rzeczowe.

IV. Ogloszenie wynik6w konkursu
Wyniki lconkursu ogloszone zostan4 podczas podsumowania Jarmarku BoZonarodzeniowego

w dniu 10.12.2017 r. Wtedy te2 laureatom Konkursu wrgczone

zostan1 nagrody.

Wyniki konkursu

podane zostan1w prasie lokalnej orazna stronie internetowej Organizatora.

Prudnik, paidziernik

201 7 r.

