Regulamin Konkursu
„Najlepsze Smaki Janowa 2015”
Janów, 5 lipca 2015
„DNI JANOWA”
I. INFRMACJE OGÓLNE
1.
Konkurs „Najlepsze Smaki Janowa” zwany dalej Konkursem jest imprezą mającą na
celu promocję produktów kuchni podlaskiej oraz wyłonienie, eksponowanie i
nagradzanie producentów, a także serwujących te produkty restauracji, barów,
gospodarstw agroturystycznych i innych zakładów gastronomicznych.
2.




Organizatorem Konkursu jest Urząd Gminy Janów
Siedzibą biura Konkursu i Współorganizatorem konkursu jest Stowarzyszenie
Polska Akademia Smaku z siedzibą w Poznaniu (61-809); ul. Św. Marcin 80/82.
Stowarzyszenie „Dorzecze” Białystok ul. Podleśna 17a/27

3.
W Konkursie mogą uczestniczyć: osoby fizyczne, producenci, przetwórcy, gospodarstwa
agroturystyczne i inne zakłady gastronomiczne z terenu woj. Podlaskiego
4.
Konkurs odbywa się w ramach festynu „DNI JANOWA”
5.
Wyroby ocenia Kapituła Konkursu powołana przez organizatora, w której skład
wchodzą degustatorzy i eksperci wskazani przez organizatora. Kapitule przewodniczy
Witold Wróbel
6.
Nad sprawną organizacją Konkursu czuwa powołany przez organizatora Konkursu
sekretarz Kapituły. Sekretarzem Kapituły Konkursu jest Andrzej Fiedoruk
a.fiedoruk@tlen.pl kom: 606217770
II. ZASADY UCZESTNICTWA
7.
Uczestnicy Konkursu podpisując zgłoszenie do Konkursu akceptują jego regulamin oraz
zobowiązują się uszanować wszelkie postanowienia Kapituły.
8.




Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych produktów
kuchni podlaskiej w dowolnej formie, oraz potraw z zastosowaniem borówki
Oceniane będą m.in. walory smakowe, zapachowe i wizualne, jakość użytego
surowca, dobór dodatków, staranność przygotowania.



9.

10.



Dodatkowe punkty mogą zostać przyznane za użycie surowca i dodatków
pochodzących z Gminy Janów.
Każdy z uczestniczących podmiotów może zgłosić do Konkursu dowolną ilość
produktów wypełniając osobny formularz zgłoszenia dla każdego z nich.
W dniu Konkursu, tj. 5 lipca 2015 roku w godz. 10.00 – 12.00 należy dostarczyć
produkty – gotowe do ostatecznego podania do Stolika organizatora, który
znajdować się będzie w pobliżu sceny.

 Kolejność oceniania zostanie wyłoniona losowo. Ocena będzie miała charakter
anonimowy. Każde z produktów oznaczone będzie przyznanym mu numerem
kodowym
 Uczestnicy Konkursu ubiegają się o nagrody regulaminowe, którymi są Tytuły
„Najlepszy Smak Janowa 2015” w poszczególnych kategoriach Konkursu:
 Potrawa z borówką
 Dowolna potrawa z województwa podlaskiego
 Organizatorzy przewidują również możliwość przyznania wyróżnień oraz
przygotowania dodatkowych nagród pozaregulaminowych.

III. WYNIKI
11.
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez przewodniczącego kapituły lub osobę przez
niego wyznaczoną w dniu 5 lipca 2015 roku pomiędzy godz. 15.00 a 16.00. Miejscem
ogłoszenia wyników oraz wręczenia nagród jest scena imprezy „DNI JANOWA.
Ogólnopolski Festiwal Smaku. Róża i borówka” na placu przy Zespole Szkół
Samorządowych w Janowie. Nagrody nie odebrane przez laureatów w dniu ich
ogłoszenia zostaną przekazane im inną drogą po uprzednim ustaleniu sposobu ich
przekazania z uczestnikami.
Laureaci nagród i wyróżnień mogą zostać powiadomieni przez sekretarza Kapituły o
fakcie znalezienia się w grupie laureatów (bez wskazywania zajętych w konkursie
miejsc ) w dniu konkursu, po zakończeniu obrad Kapituły.
12.
Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.
Podpisali:
Czesław Jan Kiejko, Wójt Gniny Janów
Jan Babczyszyn, Prezes Stowarzyszenia Polska Akademia Smaku.
Justyna Grabowicz, Dyrektor GOK,SiT w Janowie
Witold Wróbel

Zgłoszenie
Konkursu „Najlepsze Smaki Janowa”

Zgłoszenie w kategorii
(właściwe
zakreślić/podkreślić)
Nazwa produktu, ,
przetworu itp.
Nazwa własna (jeśli
dotyczy)

Nazwa producenta,
restauracji, zakładu
gastronomicznego/innego
podmiotu

Adres producenta

Imię i nazwisko osoby
odpowiedzialnej za
produkcję i przygotowanie
Imię i nazwisko osoby
zgłaszającej
Nr PESEL osoby zgłaszającej
Kontaktowy telefon
komórkowy

Adres e-mail

INFORMACE DODATKOWE

Potrawy z borówką
Dowolne potrawy z woj. podlaskiego

Główne składniki , opis

Użyte dodatki (z
szczególnym
uwzględnieniem dodatków
pochodzenia z okolic
Janowa)

Oświadczam, że zgłaszany do Konkursu Produkt (w tym przetwory i inne)
wytworzony został z zachowaniem prawidłowych zasad i warunków do
wytwarzania i przechowywania produktów spożywczych. Nie zawiera też
toksyn lub innych szkodliwych dla zdrowia i życia człowieka substancji.

_ _______________________
Miejsce, data

________________________
czytelny podpis osoby zgłaszającej

Formularz przesłać na adres:
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie
ul. Sokólska 18
16-130 Janów
goksit.janow@gmail.com

