Regulamin „Konkursu na
najsmaczniejszą potrawę z pieczarki”
organizowanego podczas Konferencji
„Pieczarka od produkcji, aż po stół”
Wielichowo 27.05.2018 r.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Regulamin określa warunki i zasady na jakich
odbywa się „Konkurs na najsmaczniejszą potrawę
z pieczarki” organizowany w ramach Konferencji
„Pieczarka od produkcji, aż po stół”.
§ 2. Organizatorem Konkursu jest Wielkopolska
Izba Rolnicza w ramach umowy z Województwem
Wielkopolskim i w partnerstwie z Centrum
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział
w
Poznaniu,
Stowarzyszeniem
KGW
w Wielichowie oraz Stowarzyszeniem Ziemi
Grodziskiej LEADER. Operacja wspófinansowana
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020,
Program Operacyjny na lata 2018-2019.
§ 3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
CEL KONKURSU
§ 4. Celem Konkursu jest wyłonienie
najsmaczniejszej potrawy z pieczarki podczas
Konferencji „Pieczarka – od produkcji, aż po stół”.
§ 5. Ocenie podlegać będzie nowatorstwo, smak,
pomysłowość, kunszt wykonania i podania
potrawy.
UCZESTNICY KONKURSU
§ 6. Uczestnikami Konkursu mogą być
Stowarzyszenia KGW.
§ 7. Warunkiem udziału w Konkursie jest
wypełnienie
formularza
zgłoszeniowego
dostępnego w dniu Konferencji, tj. 27 maja 2018 r.,
na stoisku Wielkopolskiej Izby Rolniczej
na Stadionie Miejskim w Wielichowie.
Zgłoszenie należy złożyć na stoisku WIR
do godziny 14:00.

PRZEBIEG I ZASADY PRZEPROWADZANIA
KONKURSU
§ 8. Uczestnicy Konkursu przygotowują potrawę
we własnym zakresie i prezentują ją przed komisją
oceniającą.
§ 9. Ocena potraw rozpocznie się 27.05.2018 r.,
o godz. 18:00.
NAGRODY
§ 10. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się
27.05.2018 r. ok godz. 20.30.
§ 11. W Konkursie przewidziano nagrody:
podgrzewacze do potraw i warniki do wody.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 12. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są
do przestrzegania Regulaminu Konkursu.
§ 13. Komisja oceniająca zostanie powołana
przez organizatorów.
§ 14. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania,
przerwania Konkursu lub zmiany terminu i miejsca
ogłoszenia wyników Konkursu w przypadku
zaistnienia przyczyn od niego niezależnych.
§ 15. Wszystkie informacje dotyczące spraw nie
wyszczególnionych w niniejszym Regulaminie
można otrzymać na stoisku WIR w dniu 27 maja
2018 r., na Stadionie Miejskim w Wielichowie.
§ 16. Przystępując do Konkursu Uczestnicy
wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych
osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U.
2001, Nr 101, poz. 928 ze zm.) przez Organizatora
w
celach
związanych
z przeprowadzeniem
Konkursu i w zakresie niezbędnym do jego
należytego przeprowadzenia
§ 17. Spory pomiędzy uczestnikami Konkursu
a Organizatorem rozstrzygać będą sądy właściwe
dla siedziby Organizatora.

Unia Europejska

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja pn. „Pieczarka – od produkcji, aż po stół – promocja lokalnego produktu”, „Konkurs na najsmaczniejszą potrawę
z pieczarki” mająca na celu przekazanie producentom i przetwórcom pieczarek oraz paniom ze Stowarzyszeń Kół Gospodyń
Wiejskich informacji z zakresu innowacji w uprawie pieczarek współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Program Operacyjny na lata 2018-2019.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Przewidywany wynik operacji: upowszechnienie wiedzy z zakresu innowacyjnej uprawy i wykorzystania kulinarnego pieczarek.

