Konkurs kulinarny dla dzieci „Dania bez gotowania”
Kielce 24-25.02.2018r

ORGANIZATOR:
 Stowarzyszenie Projekt Świętokrzyskie;

PARTNERZY:
 Galeria Pasaż Świętokrzyski
 Gazeta „Echo Dnia”

TERMIN:
 Rekrutacja uczestników / drużyn kulinarnych :
na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kulinarnego konkursu rozpocznie się rekrutacja.
Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie kart zgłoszenia drużyn na adres e-mail:
biuro@projektswietokrzyskie.pl., lub dostarczenie kart do biura (Al. IX Wieków
Kielc 6/2 w godz. 9.00-16.00 od pon.- piąt.) w nieprzekraczającym terminie do 22
lutego br. Karta zgłoszeniowa do pobrania na stronie http://projektswietokrzyskie.pl/ ;
 23.02.2018 r. godz. 17.00 – prezentacja zespołów kulinarnych, losowanie kolejności
wystąpień;
 24.02.2018 r. godz. 11.00, oraz 25.02.2018 r. godz. 14.00 rozpoczęcie rywalizacji
kulinarnych;
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MIEJSCE:
 Galeria Pasaż Świętokrzyski
ul. Edmunda Massalskiego 3 w Kielcach – stanowiska kulinarne przy scenie.

CELE KONKURSU:
 Promowanie zdrowego stylu życia;
 Weryfikacja umiejętności kulinarnych wśród dzieci;
 Współzawodnictwo i fajna zabawa;

ZASADY UCZESTNICTWA:
 Konkurs „Dania bez gotowania” adresowany jest do dzieci zrzeszonych w zespołach
kulinarnych;
 Skład zespołu kulinarnego stanowi od 3-5 uczestników bez ograniczeń wiekowych;

ZASADY KONKURSU:
 Każdy zespół prezentuje tylko jedną potrawę z dowolnie wybranych przez siebie
produktów spożywczych;
 Potrawy mogą być przygotowane wcześniej ( w półproduktach) i dostarczone podczas
konkursu;
 Wszystkie potrzebne produkty i naczynia do przygotowania potrawy każdy zespół
zapewnia we własnym zakresie;
 Całkowity czas przygotowania potrawy – 2 h
ZAŁOŻENIA DODATKOWE :






Oceny potraw dokona profesjonalne jury powołane przez organizatora;
Kryteria oceny : walory smakowe, stylizacja (forma podania), oryginalność potrawy;
Decyzja jurorów jest niepodważalna;
Przyznanie nagród i wyróżnień;
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć potraw
oraz uczestników konkursu;
 Wszystkie sprawy związane z konkursem rozstrzyga organizator.
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