Regulamin Konkursu Kulinarnego na Danie Liczyrzepy 2019
organizowanego w ramach VII Festiwalu Smaków Liczyrzepy 2019
1. Festiwal Smaków Liczyrzepy odbędzie się w dniu 30.06.2019 w Karpaczu na ul. Obrońców
Pokoju 4b, w godzinach 12:00-18:00.
2. Organizatorem Festiwalu Smaków Liczyrzepy są: Atar Sp. z o.o.; Stowarzyszenie
Wspierania Kształcenia Młodzieży oraz Miasto Karpacz zwani dalej Organizatorem.
3. Celem głównym Festiwalu Smaków Liczyrzepy jest kultywowanie i propagowanie kuchni
Dolnego Śląska.
4. Nad prawidłowością przebiegu Konkursów czuwać będzie Jury.
5. Zasady uczestnictwa w Konkursie na Danie Liczyrzepy 2019
1) W Konkursie na Danie Liczyrzepy bierze udział maksymalnie 5 zgłoszonych Uczestników amatorów wyłonionych w drodze eliminacji z nadesłanych zgłoszeń.
2) Karty zgłoszeniowe dostępne są do pobrania na stronie www.festiwal-smakow.pl
3) Zgłoszenia udziału należy przesyłać do dnia 08.06.2019r. drogą elektroniczną na adres email: festiwalsmakow@dworliczyrzepy.pl, lub listownie na adres:
Restauracja Dwór Liczyrzepy
Ul. Obrońców Pokoju 4b
58-540 Karpacz
Z dopiskiem – zgłoszenie do Konkursu na Danie Liczyrzepy - VII Festiwal Smaków Liczyrzepy.
W interesie Uczestnika jest uzyskanie potwierdzenia dostarczenia karty zgłoszeniowej.
4) Lista Uczestników dopuszczonych do udziału w Konkursie na Danie Liczyrzepy 2019
zostanie podana na stronie Festiwalu Smaków Liczyrzepy www.festiwal-smakow.pl w
terminie do dnia 26.06.2019 do godziny 18:00.
5) Przekazanie Organizatorowi podpisanej Karty zgłoszeniowej udziału jest jednoznaczne z
wyrażeniem zgody uczestnika na: na wykorzystanie wizerunku uczestnika do celów
marketingowych oraz akceptacji Regulaminu i uznania wszelkich decyzji i werdyktu Jury.
6) Celem Konkursu na Danie Liczyrzepy jest promowanie i wzbogacanie kuchni Regionu przy
wykorzystaniu składników i produktów wytwarzanych wyłącznie na terenie powiatu
jeleniogórskiego i ościennych.
7) Udział w Konkursie na Danie Liczyrzepy jest akceptacją na wykorzystanie receptury
zwycięskiego dania oraz jego sprzedaż w Restauracji Dwór Liczyrzepy.
6. Nagrodą główną w konkursie na Danie Liczyrzepy jest wprowadzenie zwycięskiego dania
do Karty Menu Restauracji Dwór Liczyrzepy od następnego dnia po rozstrzygnięciu Konkursu
- ogłoszeniu wyników.
Autor Dania Liczyrzepy za obrót ze sprzedaży dania w okresie do następnej edycji Festiwalu
Smaków Liczyrzepy, jednak nie dłużej niż przez okres 1 roku od wprowadzenia dania do karty
w Restauracji Dwór Liczyrzepy otrzyma prowizję w wysokości 5% od wartości sprzedaży.

7. Warunki konkursu na Danie Liczyrzepy 2019:
1) W konkursie na Danie Liczyrzepy mogą brać udział TYLKO AMATORZY.
2) Kolejność prezentacji dań konkursowych zostanie ustalona według kolejności
napływających kart zgłoszeniowych.
3) Wsad do kotła nie może przekroczyć 6 zł netto na jedną porcję dania konkursowego.
4) Danie konkursowe musi być daniem głównym przygotowanym wyłącznie z produktów
regionalnych wyprodukowanych w powiecie jeleniogórskim lub ościennych.
5) Uczestnik jest zobowiązany do przygotowania do prezentacji 3 porcji dania konkursowego.
6) Każdy uczestnik konkursu na Danie Liczyrzepy na 30 minut przed prezentacją będzie miał
udostępniony dostęp do kuchni (kuchenka gazowa, piec konwekcyjny itp.).
7) Niezbędny sprzęt potrzebny do przygotowania potrawy czyli: garnki, patelnie, drobny
sprzęt kuchenny itp. uczestnik zabezpiecza we własnym zakresie (przywozi ze sobą).
8) Dopuszcza się, aby uczestnik konkursu przywiózł częściowo przetworzone/przygotowane
produkty.
9) Ocena dania konkursowego przez Jury oraz prezentacja przez Uczestnika odbywa się przy
wyznaczonym do tego celu miejscu na terenie Festiwalu. Uczestnik konkursu w ciągu 15
minut ma za zadanie zaprezentowanie przygotowanej potrawy i odpowiedzenie na pytania
Jury.
10) Dania konkursowe będą oceniane w następujących kategoriach:
a. Smak potrawy w skali od 0 do 6 punktów
b. Walory kulinarne w skali od 0 do 6 punktów
c. Walory tradycyjne w skali od 0 do 6 punktów
d. Atrakcyjność potrawy w skali od 0 do 6 punktów
11) Jury wyłoni zwycięzcę na podstawie łącznej ilości punktów.
8. Warunki organizacyjne
1. Organizator zapewnia każdemu Uczestnikowi:
- wspólny dostęp do prądu,
- wspólny dostęp do wody,
- po wcześniejszym zgłoszeniu i ustaleniu udostępniamy piec konwekcyjny, kuchenkę gazową
(na terenie Restauracji Dwór Liczyrzepy).
Do gotowania zawodnicy używają własnych naczyń, sztućców, noży, szczypców, sprzętu AGD
i produktów.
2. Od nagród pieniężnych zostanie potrącony podatek dochodowy od osób fizycznych
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Każdy Uczestnik biorący udział w Konkursach jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad
Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz BHP.
5. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać zaleceń Organizatora.
6. Organizator zastrzega prawo do zmiany w niniejszym Regulaminie.
Wszelkie pytania oraz wnioski prosimy kierować:
festiwalsmakow@dworliczyrzepy.pl
601483493 Anna Miluta

