SOŁECTWO KRONOWO
OGŁASZA KONKURS
NA „NAJLEPSZĄ DROŻDŻÓWKĘ KRONELLI”
DROŻDŻÓWKA - Ciasto drożdżowe jest podstawą do wyrobu zarówno potraw słodkich jak i
wytrawnych, takich jak: baby drożdżowe, ciasta i ciastka z owocami lub makiem (np.
kołacz, strucle), pączki, słodkie bułeczki drożdżowe (np. buchty, drożdżówki, chałki), pyzy
drożdżowe oraz paszteciki.
REGULAMIN KONKURSU
ORGANIZATOR KONKURSU
1. Konkurs na „Najlepsza drożdżówkę Kronelli” (zwany w dalszej części konkursem) został
przygotowany przez Radę Sołectwa Kronowo (zwaną dalej organizatorem)
DATA I MIEJSCE ROZTRZYGNIĘCIA KONKURSU
1. Rozstrzygnięcie konkursu, jak i prezentacja przed konkursowa ciast oraz ich degustacja
odbędzie się 30 lipca 2016 roku w ramach Festynu Wiejskiego w Kronowie.
CELE KONKURSU
1. Kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowych sporządzania oraz przygotowywania
wypieków drożdżowych.
2. Zapoznanie mieszkańców Gminy Barczewo z legendą o Kronowie.
3. Prezentacja walorów wsi warmińskiej.
4. Promocja poszczególnych Sołectw Gminy Barczewo.
5. Wymiana doświadczeń między uczestnikami konkursu.
6. Integracja i dobra zabawa społeczności lokalnej.
7. Wszystkie konkursowe wypieki będzie można skosztować, a dochód ze zbiórki zostanie
przekazany na cele charytatywne, dla najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej gminy.
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W konkursie mogą uczestniczyć ciasta, bułki, rogale, przeróżne produkty przygotowane z
ciasta drożdżowego przez mieszkańców Gminy Barczewo, a także Sołectwa Gminy Barczewo
2. Każdy uczestnik konkursu przygotowuje jeden produkt i przekazuje go organizatorowi.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dokonanie wcześniejszego zgłoszenia – najpóźniej
do godz. 16:00 30 lipca 2016 r. do Rady Sołeckiej Sołectwa Kronowo
4. Liczba zgłoszeń jest nieograniczona.
5. Wykonany produkt należy dostarczyć do godziny 17:00 30 lipca 2016 do świetlicy wiejskiej w
Kronowie.
6. Do produktu konkursowego należy dołączyć jego nazwę oraz dane osobowe wykonawcy.
7. Komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny ciast w dniu 30. lipca 2016r
o godzinie 17:30.
KRYTERIA OCENY
1. Komisja dokona wyboru najlepszego produktu oceniając:
- oryginalność i kreatywność
- walory smakowe
- estetykę przygotowania i sposób dekoracji
- subiektywne odczucia członków komisji po degustacji

Przyznając od 1 do 10 punktów.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
1. Komisja wybierze jednego zwycięzcę konkursu w kategorii – Sołectwa i Stowarzyszenia, oraz
jednego zwycięzcę w kategorii – indywidualne.
2. Nagrody będą niespodzianką
3. Kolejne 2 osoby/sołectwa w poszczególnych kategoriach zostaną wyróżnoine.
4. Wszyscy uczestnicy dostaną dyplom uczestnictwa.
5. Najlepszy produkt dostanie zaszczytny tytuł :” Drożdżówki Kronelli roku 2016”
6. Zdjęcia wszystkich potraw biorących udział w konkursie zostaną opublikowane na profilu
Sołectwa Kronowo. Każdy uczestnik konkursu wyraża na to zgodę.
7. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się na festynie wiejskim w Kronowie 30 lipca 2016
roku o godzinie 18:30
INNE ISTOTNE INFORMACJE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny
3. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o
uczestnikach konkursu na portalach internetowych i w prasie lokalnej.
4. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w
konkursie.
5. Regulamin konkursu będzie dostępny na portalu Sołectwa Kronowo na facebooku.
6. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
Rada Sołecka Sołectwa Kronowo
Monika Chwietczuk
Organizator Konkursu

