REGULAMIN konkursu grupowy Masterchef junior
I ORGANIZATOR
Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn;
www.sckis.strawczyn.pl.

II CELE KONKURSU
1. Promowanie zdrowej żywności.
2. Weryfikacja umiejętności kulinarnych wśród dzieci.
3. Integracja i aktywizacja najmłodszych grup społecznych lokalnego środowiska.

III ZASADY KONKURSU
1. Konkurs jest organizowany podczas festynu z okazji Dnia Dziecka, który odbędzie się na terenie Centrum
Sportowo-Rekreacyjnym OLIMPIC w Strawczynku 3 czerwca 2018 r.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci w wieku od 8 do 13 lat, które będą zaliczały się do amatorskiej
grupy kulinarnej.
3. Ilość grup jest ograniczona (max. 6 grup). Decyduje kolejność zgłoszeń.
4. Grupa kulinarna musi składać się maksymalnie z 4 dzieci oraz pełnoletniego koordynatora.
5. Zgłaszanie grup odbędzie się do dnia 25 maja 2018 r. pod numerem telefonu 601 558 460 w godzinach
od 15.00 – 20.00 lub mailowo na adres ewelina.picheta@strawczyn.pl.
6. Każda ze zgłaszających się grup w dniu Konkursu musi przedstawić Organizatorowi wypełniony
wydrukowany formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Organizatora.
7. Konkurs rozpocznie się o godzinie 16.00 w dniu 03.06.2018 r.
8. Każda grupa w czasie jednej godziny musi przygotować jeden rodzaj przystawki, którą będą KANAPKI
oraz swoje stanowisko dla oceny Jury
9. Organizator konkursu ponosi koszty zakupu produktów przeznaczonych do wykonania potrawy konkursowej.
10. Wartość potrawy konkursowej nie może przekraczać 40 zł.
11. Wykonane potrawy będą oceniane pod względem smaku, walorów odżywczych oraz estetyki ich wykonania.
12. Wykonane potrawy będą przeznaczone do własnej konsumpcji.

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Biorąc udział w konkursie uczestnicy akceptują jego regulamin.
2. Dane osobowe uczestników są zbierane i przetwarzane wyłącznie do celów konkursu.
3. Laureatów konkursu wyłoni powołane przez organizatora Jury.
4. Rozstrzygnięcie Jury jest ostateczne. Od werdyktu nie przysługuje odwołanie.
5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo wykorzystania zdjęć wykonywanych podczas Konkursu
w materiałach promocyjnych SCKiSw Strawczynie.
6. Organizator dla wszystkich uczestników Konkursu zapewnia teren przeznaczony na stanowisko konkursowe
wyposażony w stoły oraz krzesła.
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7. Organizator nie zapewnia urządzeń do podgrzewania lub gotowania.
8. Sprzęt kuchenny oraz zastawę niezbędną do serwowania wykonanej potrawy dla oceny każda grupa
zabezpiecza we własnym zakresie.
9. Wszystkie grupy powinny wystawić nazwę swojej potrawy oraz swoją nazwę.
10. Wszelkie kwestie, których nie obejmuje regulamin ustala Organizator.

V KONTAKT
Wszelkie dodatkowe informacje będą udzielane pod numerem telefonu 601 558 460.

