REGULAMIN KONKURSU
pn: „SEKRETY SMAKU – NALEWKI I NAPOJE REGIONALNE
(alkoholowe i bezalkoholowe)
ORAZ NAJCIEKAWSZA ARANŻACJA STOISKA
Celem konkursu jest poznanie i udokumentowanie nalewek i napojów osadzonych głęboko
w naszej tradycji i od lat wytwarzanych w domach, tymi samymi metodami i według tych
samych receptur. Jest to także identyfikacja produktów, których istnienia powszechnie nie
dostrzega się, mimo, że są one zgodne z wielowiekową tradycją wytwarzania.
Organizatorem konkursów jest:
- Stowarzyszenie „LGD7- Kraina Nocy i Dni”
Zasady uczestnictwa w konkursie.
W konkursie mogą wziąć udział: zespoły należące do „LGD7- Kraina Nocy i Dni”
(indywidualne osoby fizyczne, KGW, Stowarzyszenia, producenci żywności z terenu danej
gminy, lokalni rzemieślnicy, wystawcy oraz gospodarstwa agroturystyczne, ekologiczne).
Każdy zespół reprezentujący może liczyć do 6 osób.
Karty zgłoszeń muszą zawierać przepisy z wykazem użytych produktów oraz rys historyczny
związany z powstaniem napoju, nalewki.
Zasady i przebieg konkursu.
Jeden wystawca, może zgłosić do konkursu, od 1-3 nalewek i 1-3 napoi, sporządzonych z
różnych owoców, mieszanek owoców, kwiatów, mieszanek kwiatów, korzeni itp.
Można przygotować więcej propozycji, produktów nie konkursowych, do chwili degustacji
będą stanowić dekorację stoiska zwiększając szansę zwycięstwa na najciekawszą aranżacje
stoiska, które podlega ocenie w odrębnej klasyfikacji na „Arkuszu oceniającym produkty,
potrawy, nalewki, napoje, ciasta i desery, najciekawsza aranżacja stoiska”.
Zgłoszone nalewki, napoje ocenia Komisja Konkursowa składająca się, z co najmniej 2
osób.
Ocenie podlegają:
- walory smakowe - ilość punktów: 0 - 6
- wygląd nalewki, napoju - ilość punktów: 0 - 5
- niepowtarzalność - ilość punktów: 0 - 5
- związek z regionem i jego tradycjami - ilość punktów: 0 – 5
Jedna nalewka, napój, może otrzymać maksymalnie 21 punktów.
Do oceny przez Komisję Konkursową należy przygotować nalewki, napoje w butelkach - 100
ml.
Każda nalewka musi być opatrzona etykietą, która zawiera:
- numer sporządzającego nalewkę, napój - nadany przez Komisję Konkursową,

- przybliżoną datę jej sporządzenia i skład.
Do udziału w Konkursie można zgłaszać nalewki, gdzie owoce, kwiaty, korzenie zostały
zalane wódką, spirytusem rektyfikowanym, winem, dżinem lub innym „legalnym” alkoholem
i napoje bezalkoholowe. Uczestnicy konkursu będą wystawiać swoje produkty na stoiskach –
stołach przygotowanych przez Organizatora. Najlepsze 3 nalewki i 3 napoje zostaną
nagrodzone.
Jury wyłoni zwycięzców przyznając I, II i III miejsce i nagrody rzeczowe. Laureaci I miejsc
otrzymają dodatkowo grawertony.
Komisja może przyznać dodatkowo wyróżnienia dla uczestników konkursu - w formie
rzeczowej.
Komisja konkursowa.
Nad prawidłowym przebiegiem konkursów oraz ich oceną zajmować się będzie Komisja
powołana przez Organizatora, w skład której wchodzić będą, co najmniej 2 osoby, o
kompetencjach związanych z tematyką konkursu, zajmujące się dziedzictwem kulturowym
regionu (np. specjaliści ds. żywienia, doradcy ds. rozwoju obszarów wiejskich, znawcy
regionalnej tradycji kulinarnej, przedstawiciele Stowarzyszeń, Kół Gospodyń Wiejskich, a
także obserwatorzy społeczni.
Założenia dodatkowe.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji treści (przepisów) i zdjęć potraw
konkursowych oraz uczestników konkursu.
Karty zgłoszenia wraz z opisem, będą przyjmowane do dnia 29 lipca 2016 r., na adres:
Biuro „LGD7- Kraina Nocy i Dni”, 62-840 Koźminek. ul. Kościuszki 7, tel./fax: 62 7637068,
669 686 139; e-mail: lgd7-biuro@wp.pl
Wszystkie pytania dotyczące spraw niewyszczególnionych w regulaminie, a związanych z
organizacją konkursu prosimy kierować na adres j.w.

