Regulamin Konkursu na „Regionalną potrawę Wielkanocną”
- Konkurs z zakresu dziedziny kultury i sztuki.
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
2. Organizatorem Konkursu jest Ząbkowicki Ośrodek Kultury, ul. Rynek 24, 57- 200
Ząbkowice Śląskie, zwany dalej Organizatorem.
3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Ząbkowickiego Ośrodka
Kultury: www.e-zok.pl oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich:
www.zabkowiceslaskie.pl
4. Tematem Konkursu jest wykonanie „Regionalnej Potrawy Wielkanocnej”.

§2
ZASADY KONKURSU
1. Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich mieszkańców Gminy Ząbkowice
Śląskie.
2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
3. Konkurs jest jednoetapowy.
4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszenia
(stanowiącego załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu) Formularz zgłoszenia dostępny
jest na stronie internetowej Ząbkowickiego Ośrodka Kultury: www.e-zok.pl oraz na
stronie Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich: www.zabkowiceslaskie.pl.
Formularz zgłoszenia powinien być złożony do dnia 11 marca 2016r. do sekretariatu
w Ząbkowickim Ośrodku Kultury osobiście lub pocztą elektroniczną na adres:
biuro@e-zok.pl
5. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
przez Organizatora oraz zgodę na podanie danych osobowych. Uczestnik Konkursu
wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz pracy na stronie
internetowej Organizatora, w mediach oraz innych miejscach, w których będą
prezentowane.
6. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnej publikacji
prac na wszystkich polach eksploatacji na potrzeby popularyzacji Konkursu oraz
tematyki konkursowej.

7. Za wszystkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu naruszenia ich praw
autorskich, osobistych lub majątkowych odpowiada Uczestnik Konkursu.

§3
CEL KONKURSU
Promocja lokalnych zwyczajów i obrzędów związanych ze Świętami Wielkanocnymi.
Kultywowanie tradycji ponadnarodowych, regionalnych i lokalnych.
Prezentacja tradycji Świąt Wielkanocnych mieszkańców Gminy Ząbkowice Śląskie.
Upowszechnianie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego mieszkańców Gminy
Ząbkowice Śląskie.
5. Promowanie lokalnych wyrobów i usług związanych z tradycją terenu.
1.
2.
3.
4.

§4
PRZEDMIOT KONKURSU
1. Przedmiotem Konkursu, który będzie podlegał ocenie będą: Regionalne Potrawy
Wielkanocne oraz sposoby ich wykonania promujące lokalne dziedzictwo kulturowe.
2. Każdy Uczestnik Konkursu zgłasza 1 pracę, co równa się jednej wykonanej
Regionalnej Potrawie Wielkanocnej.
3. Prace i zgłoszenia niezgodne z regulaminem dostarczone po terminie lub zniszczone
w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia nie będą brały udziału w Konkursie.

§5
KRYTERIA I ZASADY OCENY
1. Ocenie podlegać będzie ogólny wygląd prezentowanych potraw z uwzględnieniem
następujących elementów: nawiązanie do tradycji, pomysłowość sposobu podania
potrawy, estetyka i wrażenie ogólne, smak potrawy.
2. Oceny dokona 3-osobowa Komisja Konkursowa.

§6
NAGRODY
1. W Konkursie zostaną przyznane 3 nagrody rzeczowe dla laureatów Konkursu.
2. Informacje o laureatach Konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej
Organizatora: Ząbkowickiego Ośrodka Kultury: www.e-zok.pl.

§7
TERMIN I WARUNKI DOSTARCZENIA PRAC
1. Potrawę należy dostarczyć osobiście na adres: Ząbkowicki Ośrodek Kultury,
Rynek 24, 57-200 Ząbkowice Śląskie w dniu 19.03.2016 r. podczas Jarmarku
Wielkanocnego do godz. 10:00.
2. Dodatkowe informacje można uzyskać w Ząbkowickim Ośrodku Kultury pod nr tel.
74 815 28 96
3. Potrawy dostarczone po terminie nie będą ocenione.
4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia
źle zabezpieczonych potraw.

§8
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY
1. Oceny potraw dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Decyzje
Komisji są ostateczne.
2. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent
pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady
nagrody ani nie udziela gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody
należy zgłaszać do jej producenta lub sprzedawcy.

§9
OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD
1. Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 19 marca 2016
roku ok. godz. 13:00 podczas Jarmarku Wielkanocnego na ząbkowickim rynku.
2. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby
trzecie.
3. Wyniki konkursu ogłoszone będą po zakończeniu konkursu oraz opublikowane
na stronie internetowej Organizatora.
4. Nagrodzone prace prezentowane będą podczas Jarmarku Wielkanocnego
w Ząbkowicach Śląskich w budynku Ząbkowickiego Ośrodka Kultury.
5. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu
zamieszkania) będzie przyczyną odmowy wydania Uczestnikowi Konkursu nagrody
w przypadku wygranej.

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu,
o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.
2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora,
a wszelkie decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
Kodeksy Cywilnego.
5. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków
Regulaminu Konkursu.

