REGULAMIN
„FESTIWALU CIASTA I KAWY”
1.

Konkurs kulinarny na najsmaczniejsze ciasto (zwany w dalszej części Konkursem) przygotowany jest przez Organizatora:
Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju, Współorganizatora: Uzdrowisko Szczawno- Jedlina S.A., Partnera: Restauracja CieKawa.

2.

Celem konkursu jest:
 aktywizacja i integracja mieszkańców regionu
 propagowanie tradycyjnego wypieku ciast
 wymiana doświadczeń kulinarnych

3.

W konkursie może wziąć udział osoba indywidualna oraz instytucje.

4.

Konkurs odbędzie się 6 SIERPNIA 2017 roku podczas trwania imprezy pt.: „Festiwal Ciasta i Kawy” w Pawilonie Zdrojowym w
Jedlinie-Zdroju, Plac Zdrojowy.

5.

Zadanie konkursowe polega na dostarczeniu na „Festiwal Ciasta i Kawy”, w godz. od 15:00 do 16:00, wypieku domowej
produkcji (np. ciasto - format ok. 10 cm x 10 cm).
Do wypieku należy dołączyć informację z nazwą wypieku, oraz imieniem i nazwiskiem.

6.

Zastrzega się, że prezentowane wyroby muszą być wykonane własnoręcznie, bez stosowania technik przemysłowych.

7.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatorów, Współorganizatorów i Partnerów.

8.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dokonanie zgłoszenia najpóźniej do dnia imprezy tj. 6 sierpnia 2017 r. do godz. 16:00.
Zgłoszenia można dokonać w Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju, pocztą e-mail na adres: imprezy@jedlinazdroj.eu, lub na
miejscu, w dniu imprezy w Pawilonie Zdrojowym w Jedlinie-Zdroju, Plac Zdrojowy. Zgłoszenie powinno zawierać dane osoby
zgłaszającej chęć udziału w konkursie i nazwę wypieku.

9.

Karty zgłoszenia do pobrania na stronie internetowej Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju.

10. Dostarczając kartę zgłoszenia, uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby
prowadzenia konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 ze zm.). Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie przez
Organizatora lub inne upoważnione przez Organizatora podmioty, biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu na
zlecenie Organizatora oraz przetwarzające dane osobowe na zlecenie Organizatora konkursu. Uczestnikowi konkursu przysługuje
prawo do wglądu do swoich danych osobowych, oraz ich poprawiania. Uczestnik zgadza się na opublikowanie swoich danych
osobowych (w przypadku zwycięstwa) oraz we wszystkich przypadkach na fotografowanie zgłoszonych wypieków.
11. Komisja nagrodzi I, II, III miejsce. Wynik jury jest ostateczny.
12. Każdy uczestnik może zgłosić do udziału w konkursie więcej niż jeden rodzaj ciasta.
13. Ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu konkursu o godz. 17:30.
14. Podczas finału konkursu w dniu 6 sierpnia 2017 r. oceny wypieków dokona jury. Jury będzie przydzielało punkty według
następujących kryteriów:


Estetyka: zachowanie proporcji, kolorystyka, wrażenie ogólne: 0-10 p.



Smak: 0 – 10 p.



Pomysłowość wykonania: 0-10 p

15. Udział w konkursie jest bezpłatny.
16. Organizator nie zwraca kosztów produktów potrzebnych do wykonania ciast konkursowych.
17. Przystępując do konkursu, uczestnik akceptuje Regulamin w całości i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
18. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o sprawach nieujętych w regulaminie decyduje Organizator.

