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Regulamin
KONKURSU GRILLOWANIA
w ramach Festiwalu Rękodzieła Krainy Łęgów Odrzańskich
CHOBIENIA, 26 maja 2018r.
1. W konkursie biorą udział drużyny rodzinne - 2 osobowe.
2. Do konkursu mogą zgłaszać się osoby mieszkające w Krainie Łęgów Odrzańskich tj. z gmin
Brzeg Dolny, Głogów, Jemielno, Malczyce, Miękinia, Niechlów, Pęcław, Prochowice, Rudna,
Ścinawa, Środa Śląska, Wińsko, Wołów.
3. Organizator przewiduje udział maksymalnie 5 drużyn
4. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane w biurze Stowarzyszenia LGD Kraina Łęgów
Odrzańskich do dnia 25 maja 2018r do godziny 15.00 (e-mail: lgdodra@op.pl) i w trakcie
Festiwalu 26 maja do godziny 15.30 na stoisku informacyjnym KŁO. Zgłoszenia będą
przyjmowane do uzyskania maksymalnej liczby drużyn. Zgłoszenia powyżej 5 będą wpisane
na listę rezerwową.
5. Maksymalny czas trwania konkursu 2 h.
6. Termin konkursu; 26 maja 2018r.początek godzina 16.00. Miejsce: Chobienia w rynku.
7. W dniu Festiwalu organizatorzy powołają niezależny skład członków Komisji Konkursowej - 3
osoby. Komisja konkursowa ocenia drużyny samodzielnie.
8. Prowadzącą pokaz grillowania i konkurs grillowania jest Karolina Duchyńska.
9. Przewiduje się 5 konkurencji:
a. Danie główne z grilla. Grillowanie cienkich kawałków mięsa drobiowego z 3
składnikami dostępnymi u prowadzącej konkurs – 0-5 pkt.
b. Tajemnicze smaki. Odgadywanie po smaku z zawiązanymi oczami produktów
ugrillowanych przez prowadzącą. 5 produktów, 1 pkt za każdy odgadnięty produkt.
Liczy się czas odgadnięcia.
c. Grillowana pizza. Dajemy uczestnikom produkty: ciasto na pizzę, dodatki i prosimy o
przygotowanie pizzy. Dodatkami będą produkty od lokalnych producentów – 0-5 pkt.
d. Tajemnicze warzywo. Kto z drużyny (1 osoba) odgadnie z zawiązanymi oczyma smak
konkretnego warzywa przygotowanego przez prowadząca – 1 pkt.
e. Smakowity dodatek. Z lokalnych produktów przygotowujemy sałatkę lub inny
dodatek do ugrillowanego mięsa. Składniki są do wyboru. Każdy z uczestników może
użyć 3 składniki. – 0-4 pkt.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez drużynę -20pkt.
10. Organizatorzy zapewniają: grille do dyspozycji drużyn w trakcie trwania konkursu, składniki
do grillowania, narzędzia do grillowania, jednorazowe sztućce i pojemniki.
11. Uczestnicy konkursu pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i
zapewnienie bezpiecznych warunków podczas grillowania. Uczestnicy konkursu będą
przestrzegali zasad ochrony przeciwpożarowej.
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12. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi po zakończeniu konkursu maksymalnie do
godziny 19.30.
13. W ramach konkursu do zdobycia są nagrody. Nagrody przewidziane są dla 2 drużyn. Nagrodą
główną jest żeliwny kociołek i zestaw do grillowania z wędzarnią. Liczba nagród w ramach
konkursu może ulec zwiększeniu.
14. Organizatorem jest Chobieński Ośrodek Kultury i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Kraina Łęgów Odrzańskich.
15. Organizatorzy zapewniają sobie prawo do własnej interpretacji zapisów niniejszego
regulaminu.
Stowarzyszenie LGD Kraina Łęgów Odrzańskich
Chobieński Ośrodek Kultury
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Zgłoszenie do
KONKURSU GRILLOWANIA
w ramach Festiwalu Rękodzieła Krainy Łęgów Odrzańskich
CHOBIENIA, 26 maja 2018r godzina 16.00.

Nazwa drużyny
Lp.
1

Imię i nazwisko

Członkowie drużyny
Email kontaktowy

Telefon

2

Zobowiązujemy się do udziału w konkursie Grillowania w trakcie Festiwalu Rękodzieła Krainy Łęgów
Odrzańskich w wyznaczonym miejscu i terminie.
2. Oświadczamy, że zapoznałem się z Regulaminem KONKURSU GRILLOWANIA
w ramach Festiwalu Rękodzieła Krainy Łęgów Odrzańskich i zobowiązujemy się do jego przestrzegania.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu dla potrzeb
Stowarzyszenia LGD Kraina Łęgów Odrzańskich i Chobieńskiego Ośrodka Kultury zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 poz. 922 ze zmianami). Informujemy o prawie
dostępu do możliwości poprawienia danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 2016 poz. 922 ze zmianami). Dane osobowe (nr telefonu i email) będą
zlikwidowane w momencie zakończenia okresu gotowości do kontroli projektu w ramach, którego konkurs
zorganizowano.
4. Udzielamy zgoda na publikację wizerunku organizatorom konkursu oraz prawa do wykorzystywania zdjęć
i filmów z udziałem członków drużyny. Zgoda obejmuje nieodpłatne wykorzystanie wizerunku członków
drużyny przez organizatorów lub przez inne osoby działające na zlecenie organizatorów, w tym na obrót
egzemplarzami publikacji, na których utrwalono ten wizerunek oraz na zwielokrotnianie jego/jej wizerunku
wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz
z wizerunkami innych osób utrwalonych na materiałach projektowych.
1.

………………………………………………….
Podpis przedstawicieli drużyny
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KARTA OCENY do KONKURSU GRILLOWANIA
w ramach Festiwalu Rękodzieła Krainy Łęgów Odrzańskich

Tajemnicze smaki

Grillowana pizza

Tajemnicze warzywo

Smakowity dodatek

Smak- 2 pkt
Wygląd – 2 pkt
Maksymalnie 4 pkt

PODSUMOWANIE
Przyznane miejsce w konkursie

Drużyna

Smak- 3 pkt
Zapach - 1 pkt
Wygląd – 1 pkt
Maksymalnie 5 pkt
1 pkt za
odgadnięcie, z czego
zostało wykonane
danie
Maksymalnie 5 pkt
Smak- 3 pkt
Wygląd – 2 pkt
Maksymalnie 5 pkt
1 pkt za
odgadnięcie, z czego
zostało wykonane
danie max 1 pkt.

Drużyna

Danie główne z grilla

Drużyna

Liczba punktów

Drużyna

Konkurencja

Drużyna

CHOBIENIA, 26 maja 2018r godzina 16.00.

