Regulamin Konkursu na najatrakcyjniejsze stoisko
IV Festiwalu Truskawek Kaszubskich
„Truskawki Kaszubskie w roli głównej“
Chmielno, 30 czerwca 2019 r.(niedziela)
Konkurs „Truskawki Kaszubskie w roli głównej” ma na celu promocję truskawek kaszubskich –
produktu zarejestrowanego jako Chronione Oznaczenie Geograficzne oraz obiektów, restauracji,
drużyn biorących udział w konkursie. Zadaniem startujących jest przygotowanie stoiska
wystawienniczego
1. Sprawy ogólne
1.1.Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie.
1.2. Konkurs odbędzie się w dniu 30 czerwca 2019 r. w Chmielnie. Uczestnikami są wystawcy IV
Festiwalu Truskawek Kaszubskich, którzy zgłoszą udział w konkursie.
1.3. Celem głównym konkursu jest wykazanie się znajomością, umiejętnoścą i pomysłowością w
przygotowaniu oryginalnej „truskawkowej“ aranżacji stoiska wystawienniczego.
2. Zasady uczestnictwa
2.1.W konkursie może uczestniczyć wystawca, który uczestniczy w IV Festiwalu Truskawek
Kaszubskich zgodnie z Regulaminem organizacji i zasad funkcjonowania stoisk. Regulamin dostępny
jest w biurze GOKSiR Chmielno.
2.2 .Wszystkie zgłoszenia należy przesyłać nie później niż do dnia 28 czerwca 2019 roku na adres
e-mail: goksir@chmielno.pl lub dostarczyć do Organizatora w dniu imprezy.
2.3. Zgłoszenie wraz z oświadczeniami należy przesyłać w wersji elektronicznej lub dostarczyć
Organizatorowi wraz ze zgłoszeniem stoiska. Powinno ono zawierać czytelną nazwę podmiotu lub imię
i nazwisko wraz z numerem telefonu i adresem mailowym. Zgłoszeniem jest równoznaczne z akceptacją
treści niniejszego regulaminu.
2.4. W sprawach merytorycznych i technicznych prosimy o kontakt z Panią Kamilą Cichosz na adres:
goksir@chmielno.pl.
3. Warunki organizacyjne
3.1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji danych osobowych uczestników
konkursu, nazw, przepisów oraz wykorzystywanie zdjęć wykonanych podczas konkursu w tym zdjęć
osób i stanowisk.
Ponadto kandydaci zobowiązani są do pisemnego złożenia oświadczenia, iż wyrażają zgodę na
publikację ich wizerunków uwieńczonych fotograficznie bądź technika filmową w trakcie przebiegu

konkursu, a także o nieodpłatnym przeniesieniu na Organizatora autorskich praw majątkowych, do
stworzonych przez siebie potraw na wszelkich polach eksploatacji: w szczególności:
1) zwielokrotnienia za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, zapisu magnetycznego, nośnika
elektronicznego, nośnika cyfrowego,
2) rozpowszechniania w kraju i za granicą,
3) użyczania, najmu,
4) wprowadzenia do pamięci komputera,
5) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp, w miejscu i czasie
przez siebie wybranym.
4. Sposób punktacji Jury
4.1. Wykonanie zadania konkursowego będzie oceniane przez powołanych przez Organizatora jurorów.
Jury ocenia:

- odpowiednio użyty surowiec truskawka kaszubska (max 10 punktów)
- stopien trudności wykonania (max 10 pkt.)
- podział pracy (max 5 pkt)
- wykorzystanie motywów truskawkowych w aranżacji stołu (max 15 punktów)
- kreatywność i estetykę prezentacji (max 10 punktów)
Każdy członek Jury Profesjonalnego może maksymalnie przyznać 50 punktów.
4.2.Decyzja Jury ustalająca wynik konkursu jest ostateczna i niepodważalna.
5. Nagrody i rekomendacje
Jury przyzna I, II i III miejsce na podstawie łącznej ilości punktów, za które zostaną przekazane nagrody
rzeczowe.
Każda ze startujących ekip otrzyma certyfikat poświadczający udział w konkursie.
7. Załączniki
Załączniki do regulaminu do wypełnienia i przesłania do Organizatora na adres e-mailowy:
goksir@chmielno.pl Zgłoszenie winno zostać dokonane również w wersji papierowej najpóźniej w
dniu 30 czerwca br. do godz. 11.00
- Załącznik nr 1 – zgłoszenie
- Załącznik nr 2 – oświadczenie

Załącznik Nr 1

