REGULAMIN
Konkursu Wielkanocnego „Na najlepszą Babę Wielkanocną”
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Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest ARTeria Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach.
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Data i miejsce organizacji rozstrzygnięcia konkursu:
Prezentacja konkursowa i degustacja Bab Wielkanocnych odbędzie się 12 kwietnia 2019 r. w
Sali ARTerii Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach przy ul. Zwycięstwa 26
Cel konkursu:
 Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Ornontowice, do osób pracujących
lub uczących się w Gminie Ornontowice, którzy dbają o podtrzymanie tradycji
domowego pieczenia tradycyjnych bab wielkanocnych
 Budowa więzi wewnątrz społeczności lokalnych
 Promocja ARTerii Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach
 Ochrona kulinarnego dziedzictwa
W konkursie może wziąć udział każdy, kto upiecze babę, babkę lub babeczkę według
domowego przepisu.
Zgłaszający ponosi koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem wypieku do Konkursu.
Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu Konkursu.
Nie wprowadzamy ograniczeń surowców – składników ciasta.
Uczestnicy nie będą podzieleni na kategorie wiekowe.
Oceny babek Wielkanocnych dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
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Każdy wypiek zostanie oceniony w następujących kategoriach:
 Smak
 Dekoracja
 Oryginalność i pomysłowość
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Przy ocenie Komisja Konkursowa kierować się będzie następującymi kryteriami:
 Spełnienie wymogów określonych Regulaminem Konkursu;
 Ogólne cechy organoleptyczne potraw (smak, zapach);
 Szczególne elementy receptury.
 Szczególne elementy dekoracyjne;
Komisja wybiera głównego laureata, ma również prawo do nie przyznania nagród.
Komisja ma możliwość przyznania wyróżnień.
Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
Z posiedzenia Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół.
Komisja Konkursowa składa się z co najmniej 3 osób.
Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć fotografcznych i
informacji o zwycięzcach i uczestnikach Konkursu.
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zamieszczania informacji
o wypiekach konkursowych w swoich materiałach i kampaniach promocyjnych, jako element
promujący ARTerię Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach.
Regulamin Konkursu jest udostępniony do wglądu w siedzibie organizatora, a także na stronie
internetowej www.centrumarteria.pl
W konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie komisji konkursowej oraz ich najbliższa
rodzina.
W konkursie nie mogą startować zawodowi cukiernicy.
Dla zwycięzców konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody.
Przyznana zostanie również nagroda publiczności.
Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię,
nazwisko, adres) i publikację, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia, zgłoszonych do
konkursu oraz zdjęć wypieków konkursowych.
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Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie.
Uczestnik konkursu zgłasza swój udział telefonicznie 32 23 54 698 lub mailem
sekretariat@centrumarteria.pl do dnia 12 kwietnia 2019 r.
Upieczoną babę należy dostarczyć do ARTerii 12 kwietnia 2019 r. (piątek) od godz. 15.00
do godz. 17.00. Tego samego dnia jury powołane przez ARTerię oceni wypieki i wybierze
najsmaczniejszy. Jury będzie obradowało od godz. 15.00.
UWAGA! Do każdego wypieku dołączyć należy załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Na
najlepszą Babę Wielkanocną” (kartkę zawierającą: imię, nazwisko, wiek, dokładny adres,
numer telefonu oraz przepis).
Wręczenie nagród odbędzie się po godz. 18.00 w dniu 12 kwietnia 2019 r. (piątek).

