
REGULAMIN KONKURSU 
NA NAJSMACZNIEJSZE CIASTO DOŻYNKOWE

PODCZAS GMINNEGO ŚWIĘTA PLONÓW W RUSOWIE

1. Organizatorzy: Gmina Ustronie Morskie i Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim.

2. Kategoria konkursowa: najsmaczniejsze ciasto dożynkowe.

3. Termin i miejsce rozstrzygnięcia konkursu: 07 września 2019 r., na terenie dożynkowym przy remizie strażackiej w Rusowie.
  
4. Cel konkursu: Promocja i kultywowanie tradycji wypieku ciast, wymiana doświadczeń kulinarnych, wyszukiwanie dawnych receptur wypieku ciast, aktywizacja społeczności lokalnej.
 
5. Uczestnicy konkursu: Uczestnikami konkursu są mieszkańcy gminy Ustronie Morskie (osoby �zyczne).

6. Warunki uczestnictwa w konkursie: 
 1) Przystąpienie  osób do konkursu następuje poprzez dostarczenie karty zgłoszenia wypełnionej i podpisanej przez pełnoletnich uczestników konkursu (jeżeli uczestnik jest niepełnoletni  
 - obok jego podpisu na karcie zgłoszenia podpis złożyć powinien przedstawiciel ustawowy tego uczestnika rodzic/opiekun). Kartę zgłoszenia należy wypełnić na druku stanowiącym   
 załącznik  nr 1 do niniejszego regulaminu.
 2) Karty zgłoszeń można składać osobiście, do Referatu Promocji i Rozwoju w Urzędzie Gminy pok. nr 23 ul. Rolna 2, wysłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim                      
 ul. Rolna 2 z dopiskiem na kopercie: (Konkurs - „Najsmaczniejsze ciasto dożynkowe”), lub w formie elektronicznej na adres: sekretariat@ustronie-morskie.pl w terminie                        
 od 10 sierpnia do 06 września do godz. 15.00. Decyduje data wpływu karty.
 3) Karta zgłoszenia winna być wypełniona czytelnie – komputerowo, maszynowo lub pismem drukowanym.
 4) Regulamin wraz z kartą zgłoszenia jest dostępny na stronie internetowej organizatora konkursu www.ustronie-morskie.pl. 
 5) Ciasto dożynkowe, wraz z przepisem powinno być dostarczone do namiotu organizatora konkursu znajdującego się na terenie dożynkowym przy remizie strażackiej w Rusowie  najpóźniej          
 w dniu 07 września 2019 r. do godz. 13.00.  
 6) Ciasto zgłoszone do konkursu przechodzi na własność Organizatora.
 7) Osoby, które zgłosiły się do konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu swoich danych osobowych, a w szczególności publikowanie wizerunku w trakcie   
 rozstrzygnięcia konkursu oraz w ramach promocji konkursu.  Wyrażenie zgód  jest dobrowolne, ale konieczne w celu wzięcia udziału w konkursie.
 8) uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na bezpłatną publikację swojego wizerunku na zdjęciach w zakresie promocji konkursu - zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

7. OCENA  
 1. Konkurs jest jednoetapowy.
 2. Ciasto będzie oceniać trzyosobowa komisja konkursowa, poprzez przyznawanie liczby punktów w skali 1 - 5 w karcie oceny ciasta. 
 3. Komisję Konkursową powołuje organizator konkursu.
 4. Członkowie komisji konkursowej oraz członkowie ich rodzin nie mogą być równocześnie uczestnikami konkursu.
 5. Karty zgłoszeniowe niespełniające zasad uczestnictwa bądź nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę przez komisję konkursową. 
 6. Prace oceniane będą pod względem:
   -  zgodności z tematem i celami konkursu,
         -  walorów smakowych,
  -  wyglądu, koloru, struktury w przekroju, spójności, sprężystości, ogólnego wrażenia,
          -  subiektywnego odczucia członków komisji po degustacji.
 7. W przypadku przyznania dwóch takich samych łącznych (średnich) ocen przez członków komisji konkursowej,  przewodniczący komisji konkursowej ma prawo wyłonić zwycięzcę konkursu.
 8. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna. 

8. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
 1. Rozstrzygnięcie konkursu oraz rozdanie nagród nastąpi na placu dożynkowym przy remizie strażackiej w Rusowie, podczas Gminnego Święta Plonów w dniu 07 września 2019 r. 
 2. Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora konkursu: www.ustronie-morskie.pl 

9. NAGRODY
 I NAGRODA - nagroda finansowa w wysokości: 800,00 zł brutto (osiemset złotych) 
 II NAGRODA - nagroda finansowa w wysokości: 600,00 zł brutto (sześćset złotych)
 III NAGRODA - nagroda finansowa w wysokości: 400,00 zł brutto (czterysta złotych)
 IV NAGRODA - nagroda finansowa w wysokości: 200,00 zł brutto (dwieście złotych) 

 Fundatorem nagród jest Przedsiębiorstwo Zbożowo - Młynarskie "PZZ" w Stoisławiu S.A.

10. INNE POSTANOWIENIA
 1. Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Regulaminu jest wzór karty zgłoszenia.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 3. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga komisja konkursowa.  
 4. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Promocji i Rozwoju Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim pok. nr 23 lub telefonicznie tel. 94 35 14 189 (w godz. pracy urzędu). 
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