REGULAMIN
Konkursu na
„Babę Wielkanocną”

ORGANIZATOR:

Gminne Centrum Kultury w Dubeninkach - Filia Biblioteczna w Żytkiejmach

CEL KONKURSU:
·	kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych;
·	promowanie produktu związanego z tradycją wielkanocną popularyzującą nasz region oraz edukacja etnograficzna w tym zakresie
·	ochrona dziedzictwa kulturowego, tradycji i lokalnej tożsamości
·	wyłonienie ludzi zajmujących się tworzeniem i kultywowaniem tradycji wsi
·	propagowanie tradycyjnej sztuki kulinarnej, 
·	pogłębienie wiedzy na temat symboliki związanej z obrzędowością ludową Świąt Wielkanocnych
·	rozwijanie uzdolnień i zainteresowań
·	integracja środowisk lokalnych; 
·	promocja gminy,
·	wymiana doświadczeń kulinarnych. 
·	ukierunkowanie środowisk wiejskich na alternatywne źródła dochodu.

Zasady uczestnictwa:
1.	Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Dubeninki.
2.	W konkursie mogą wziąć udział tylko osoby, które do dnia 21 marca 2013 r. do godz. 12.00 złożą deklarację swojego uczestnictwo wg załączonej karty uczestnictwa.
3.	Kartę uczestnictwa można złożyć w jednej z placówek Gminnego Centrum Kultury w Dubeninkach:
1)	Filii Bibliotecznej w Żytkiejmach , ul. 1 Maja 2, 19-505 Żytkiejmy e-mail: bibzytkiejmy@op.pl
2)	Świetlicy Wiejskiej w Żytkiejmach, ul. 1 Maja 2, 19-505 Żytkiejmy e-mail: klubzyt@o2.pl
3)	Świetlicy Wiejskiej w Linowie, Linowo 3, 19-504 Dubeninki
4)	Gminne Centrum Kultury w Dubeninkach, ul. Mereckiego 6, 19-504 Dubeninki
e-mail: gckdubeninki@wp.pl
4.	Zadanie konkursowe polega na wykonaniu baby wielkanocnej z zachowaniem tradycyjnych przepisów. 
5.	Zgłoszone wypieki  muszą być własnoręcznie wykonane.
6.	Z konkursu wyłączeni są pracownicy GCK w Dubeninkach.

Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu:
1.	Wypieki należy dostarczyć w dniu Kiermaszu Wielkanocnego 23 marca 2013 r. do godz. 14.00 do Świetlicy Wiejskiej w Żytkiejmach. 
2.	Wypieki powinny być opisane na dołączonej karcie uczestnictwa i zawierać następujące informacje: imię i nazwisko, adres –miejscowość, kontakt – telefon. 
3.	Oceny wypieków konkursowych dokona komisja powołana przez organizatora.
4.	Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas „Kiermaszu Wielkanocnego” – 23 marca 2013 r., po czym nastąpi degustacja wypieków.
Kryteria oceny: 
-	walory smakowe-					1- 5  pkt.
-	walory wizualne /dekoracja, wygląd, estetyka/-	1- 5  pkt.
-	staranność wykonania				1- 5  pkt.
-	pomysłowość						1- 5  pkt.
-	nawiązanie do tradycji wielkanocnych		1- 5  pkt.

W przypadku równego podziału głosów o zwycięstwie decyduje objętość BABY WIELKANOCNEJ.

Sprawy organizacyjne:
1.	Komisja przyznaje I, II, III miejsce.
2.	Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy i pamiątkowe upominki.
3.	Lista laureatów i uczestników umieszczona zostanie na stronie internetowej
http://www.dubeninki.bil-wm.pl/
4.	Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają organizatorzy tel. 087 6159620 lub
87 6158302

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność.
Przypadki nie objęte niniejszym regulaminem oraz ewentualne kwestie sporne, rozstrzygać będzie Komisja konkursowa. 




KARTA UCZESTNICTWA

ZGŁASZAM SWOJE UCZESTNICTWO W:

WIELKANOCNYM KONKURSIE „Baba wielkanocna”   	TAK		NIE

KIERMASZU WIELKANOCNYM				TAK		NIE

1. Imię i Nazwisko ………………………............…………………………….........................
3. Adres, poczta …………………...........................................................……...........................         …....…...........................................................................................................................................
4. e-mail, nr. Tel. ..........................................................................................………..................
5. rodzaj prezentowanego produktu ...........................................................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz nieodpłatnego wykorzystania mojego wizerunku, a także fotografii prac do celów promocyjnych i reklamowych, oraz dla potrzeb organizacji i promocji konkursu i przedsięwzięcia pn. „Spotkanie z pisanką” zgodnie z Ustawą z dnia29.08.1977 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.nr 133, poz.883 z póź. zm.)


....................................................                            ........................................................
           (Miejscowość, data)                                                                         (Podpis czytelny)

