
REGULAMIN
REGIONALNY FESTIWAL POGRANICZA „KARTACZEWO” 2017

 Konkurs Kulinarny „Mistrz Kartaczy 2017” 

6 sierpnia 2017 r., Gołdap

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs kulinarny „Mistrz Kartaczy
2017”. Organizatorem Konkursu jest Dom Kultury w Gołdapi i Urząd Miejski w Gołdapi.

§ 2

Konkurs odbędzie się 6 sierpnia 2017 r. w Gołdapi.

II. CEL KONKURSU

§ 3
Celem Konkursu jest:

     1. Kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o tradycjach kuchni regionalnej 
2. Promowanie jedynych w swoim rodzaju produktów żywnościowych, specyficznych dla naszego
    regionu,
3. Zachowanie niepowtarzalnych smaków produktów żywnościowych.

III. UCZESTNICY KONKURSU

§ 4
Uczestnikami  konkursu  mogą  być  restauracje,  zakłady  i  przedsiębiorstwa  gastronomiczne,
gospodarstwa agroturystyczne z terenu powiatu gołdapskiego.

§ 5
1. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty, o których mowa w §4, które wypełnią
    formularz zgłoszeniowy.
2. W konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie komisji konkursowej, ani ich rodziny.
3. Uczestnicy konkursu kulinarnego są zobowiązani do zaprezentowania i poddania ocenie
    komisji konkursowej zgłoszonych kartaczy wg własnego przepisu. 
4. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie, nadesłanie do dnia 28 lipca 2017 r. 
    wypełnionego formularza zgłoszeniowego na jeden z podanych poniżej kontaktów:

e-mail:  dkgoldap@o2.pl
listownie, osobiście:
Dom Kultury w Gołdapi
ul. Krótka 2
19-500 Gołdap

5.  Wzór formularza zgłoszeniowego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,
     dostępny jest w siedzibie:

a) Domu Kultury w Gołdapi,
            b) na stronach internetowych:
                  www.goldap.pl  ;   www.kultura.mazury.pl  , 

http://www.kultura.mazury.pl/
http://www.goldap.pl/
mailto:dkgoldap@o2.pl


IV. PRZEBIEG KONKURSU

§ 6
Zasady organizacji Konkursu

1. Każdy uczestnik dostarcza komisji konkursowej 6 sztuk kartaczy (kulistych w kształcie) do
    oceny dla Komisji Konkursowej. 
2. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży.
3. Komisja konkursowa zostanie powołana przez organizatorów Konkursu.     

§ 7
Reguły prowadzenia konkursu

1. Kartacze (6 sztuk) należy dostarczyć w dniu konkursu o godz. 12.15 do stanowiska jurorów,
    które mieścić się będzie na terenie rynku miejskiego w Gołdapi.
2. Komisja konkursowa rozpocznie ocenę potraw konkursowych ok. godz. 12.30. 
3. Jurorzy nie będą wiedzieli czyje kartacze oceniają.
4. Ogłoszenie wyników konkursów nastąpi ok. godziny 16:30.

§ 8
Decyzje komisji są wiążące i ostateczne.

V. NAGRODY

§ 9
1. Zwycięzca konkursu kulinarnego otrzyma tytuł „Mistrz Kartaczy 2017” oraz nagrodę rzeczową.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10 
Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię, 
nazwisko, adres) i publikację, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia oraz zdjęć potraw 
konkursowych. 

§ 11
Informacje  o  nagrodzonych  zostaną  opublikowane  w  regionalnych  mediach,  
na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Gołdapi  www.goldap.pl oraz Domu Kultury w
Gołdapi www.kultura.mazury.pl 

http://www.kultura.mazury.pl/
http://www.goldap.pl/

