Projekt Festyn rodzinny „Święto Gruszy”2016 w Hajdukach Nyskich jest współfinansowany przez
Gminę Nysa

„Święto Gruszy ” 2016
Zapraszamy do wzięcia udziału
w Konkursie Kulinarnym
„Grusza w kuchni Staropolskiej” .
 Zgłoszenie do konkursu można złożyć
osobiście w Siedzibie Stowarzyszenia
poprzez wpisanie się na listę lub w dniu
Festynu do godz. 1700
 Przygotowane potrawy proszę przynieść w dniu Festynu,
czyli 06.08.2016 r w godzinach 1600 -1700
 Potrawie proszę nadać nazwę oraz złożyć czytelny
podpis wykonawcy
REGULAMIN
Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców Hajduk Nyskich i gminy Nysa.
Celem konkursu jest zaprezentowanie uczestnikom festynu staropolskich potraw
gdzie motywem przewodnim będzie grusza. Pozostałe informacje dla uczestników
konkursu
1. Liczba uczestników – nieograniczona
2. Potrawy mają być wykonane domowym sposobem. Mogą to być potrawy tematyczne wg.
uznania uczestników konkursu (własna inwencja )Warunkiem jest aby w skład potrawy
wchodziła gruszka lub wykonana potrawa swoim kształtem nawiązywała do gruszy.
3. Informacja o konkursie zostanie ogłoszona przed rozpoczęciem Festynu – umieszczona
zostanie na portalu społecznościowym Facebook na stronie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi
Hajduki Nyskie oraz na tablicach ogłoszeń znajdujących się na terenie wsi Hajduki Nyskie.
4. Zgłoszenie do konkursu można złożyć osobiście w Siedzibie Stowarzyszenia poprzez
wpisanie się na listę lub w dniu Festynu do godziny1700.
5. Uczestnicy konkursu wcześniej przygotowane potrawy przyniosą na Festyn w dniu
06.08.2016 r w godzinach 1600 -1700 . Potrwa powinna być opisana poprzez nadanie jej własnej
nazwy oraz złożony czytelny podpis.
6. Potrawy zostaną zaprezentowane na specjalnie przygotowanym stole, każda potrawa
zostanie oznaczona i nadany zostanie kolejny numer.
7. Po dokonaniu degustacji, potrawy zostaną ocenione.
8. Wykonane potrawy zostaną ocenione przez 3-osobową komisję powołaną przez Zarząd
Stowarzyszenia przed rozpoczęciem Festynu. Członkowie komisji będą mogli zasięgnąć opinii
uczestników Festynu degustujących przygotowane potrawy.
9. Na podstawie oceny komisji wszystkim uczestnikom konkursu – zostaną przyznane nagrody
wg kolejności zajętych miejsc. Dopuszcza się przyznanie nagród równorzędnych.
10. Z przebiegu konkursu komisja sporządzi protokół.
11. Z przebiegu konkursu zostanie sporządzona dokumentacja fotograficzna.
I.
II.
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Hajduki Nyskie dnia 06.08.2016r.

PROTOKÓŁ Z KONKURSU KULINARNEGO
„Grusza w kuchni Staropolskiej”
przeprowadzonego na Festynie „Święto Gruszy ”
Hajduki 2016

W dniu 06.08.2016 r. na Konkurs dostarczono zgodnie z obowiązującym
regulaminem………………………..potraw.
Komisja w składzie
1. p.
2. p.
3. p.
4. p.
5. p.
oceniła potrawy uwzględniając estetykę wykonania, walory smakowe oraz pomysłowość i
przyznała następujące miejsca:

Podpisy Komisji
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