REGULAMIN KONKURSU
NA NAJSMACZNIEJSZY PRODUKT LOKALNY Gminy Nowosolna 2017
1. Organizatorem konkursu jest Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie oraz Gminna
Rada Kół Gospodyń Wiejskich.
2. Konkurs odbędzie się w ramach Dożynek Gminnych 2017 i Gminnego Turnieju Sołectw i zostanie
rozstrzygnięty 27 sierpnia 2017r.
3. W konkursie mogą brać udział mieszkańcy wszystkich sołectw, niezależnie od tego czy sołectwo
przystąpiło do Gminnego Turnieju Sołectw czy też nie.
4. Najlepsze PRODUKTY LOKALNE zostaną nagrodzone indywidualnie (nagrody rzeczowe) podczas
Dożynek Gminnych 27.08.2017r.
5. Jeśli SOŁECTWO zgłosiło swój udział w Gminnym Turnieju Sołectw, to punkty uzyskane za produkty
lokalne pochodzące z danego sołectwa będą doliczone do punktacji generalnej sołectwa i będą mieć
wpływ na ogólną ocenę sołectwa.
PUNKTACJA ZA PRODUKTY LOKALNE WLICZANA DO GMINNEGO TURNIEJU SOŁECTW:
Do punktacji ogólnej zaliczają się punkty za DWA najlepsze – najwyżej ocenione i nagrodzone (miejsca
I,II,III) lub wyróżnione produkty z każdego sołectwa (w dowolnych kategoriach).
Max. ilość punktów za produkt: 4 (za I m-ce).
I m-ce – 4 pkt
II m-ce – 3 pkt
III m-ce – 2 pkt
wyróżnienie - 1 pkt
Doliczane punkty będą sumą punktów uzyskanych za 2 najlepsze produkty przygotowane przez
mieszkańców danego sołectwa.
6. Zgłoszenie produktu do konkursu powinno nastąpić w terminie do 21 sierpnia 2017r. w GPCKiE
w Plichtowie.
7. Zgłoszonym do konkursu produktem lokalnym może być przygotowana indywidualnie potrawa w
wybranej kategorii:
Kategoria 1 : CHLEB
Kategoria 2 : PIKLE
Kategoria 3 : SŁODKIE DŻEMY I KONFITURY
Kategoria 4 : NALEWKI
Kategoria 5 : TRADYCYJNE CIASTO DOMOWE
Kategoria 6 : SERY, TWAROGI
która zostanie zgłoszona do 21.08.2017r. a zaprezentowana (degustacja przez Jury) i oceniona podczas
uroczystości Dożynkowych w dniu 27 .08.20127r.
8. Do konkursu każda Gospodyni może zgłosić po jednej potrawie z każdej kategorii:
9. Kryteria oceny produktów:
oryginalność i pomysłowość
estetyka, walory smakowe
powiązanie produktu z tradycją i dziedzictwem historycznym lub kulturowym sołectwa
szanse i możliwość wykorzystania produktu w rozwoju sołectwa i regionu

ZGŁOSZENIE PRODUKTU
DO KONKURSU NA NAJSMACZNIEJSZY PRODUKT LOKALNY gminy Nowosolna 2017

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ: _____________________________________________
_______________________________________________________________________________
ADRES ZAMIESZKANIA : ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
SOŁECTWO: _____________________________________________________________________
NAZWA PRODUKTU: _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU: ______________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Data zgłoszenia: ______________________________

Czytelny podpis osoby zgłaszającej produkt: ________________________________________________

