Regulamin XV Konkursu
„Na potrawê regionaln¹”
odbywaj¹cego siê podczas
Festiwalu Kaszy „GRYCZAKI 2017”
w Janowie Lubelskim

Cel konkursu:
Ukazanie i promocja bogactwa walorów smakowych, zdrowotnych oraz estetycznych, tradycyjnych potraw Regionu Janowskiego oraz zachêcenie do
wzbogacania o te smaki kuchni domowych, a zw³aszcza kuchni lokalnych restauratorów.
Postanowienia ogólne:
1. Konkurs ma formê otwart¹.
2. Zg³oszenie potrawy do Konkursu obejmuje podanie nazwy potrawy, imienia i nazwiska wykonawcy, przekazanie pisemnego przepisu kulinarnego,
podanie Ÿród³a przepisu.
3. Potrawy do oceny nale¿y dostarczyæ w dniu 13 sierpnia do Restauracji „Myœliwska”, ul. Zamoyskiego 88, w godz. 10.00 - 12.00.
4. Potrawy ocenione najwy¿ej w ka¿dej z kategorii otrzymaj¹ tytu³ „Gryczak 2017”, a wykonawcy potraw zostan¹ uhonorowani nagrodami
rzeczowymi.
5. Wyró¿niaj¹cy siê spoœród wszystkich kategorii produkt mo¿e otrzymaæ tytu³ „Super Gryczak 2017”.
6. Zg³oszone do konkursu potrawy oceni powo³ana w tym celu Komisja, której werdykt jest ostateczny.
7. Og³oszenie wyników konkursu oraz wrêczenie nagród odbêdzie siê w trakcie Festiwalu w dniu 13 sierpnia 2017 r. o godz. 18.00.
8. Potrawy po dokonaniu oceny zostan¹ podane do degustacji uczestnikom imprezy.
Kategorie konkursu
- Gryczak ( z ró¿nymi dodatkami)
- Potrawy na bazie kasz
- Desery na bazie kasz / np. ciasta, leguminy/
- Sery
- Wina i nalewki regionalne oprócz ¿urawinówki ( w tym miody, piwa, kwasy)
ZWYCIÊSKIE POTRAWY I NALEWKI ZOSTAN¥
UHONOROWANE CENNYMI NAGRODAMI RZECZOWYMI!!!
UWAGA!!! DO KONKURSU NIE MOG¥ BYÆ ZG£ASZANE POTRAWY, KTÓRE BRA£Y UDZIA£ W TRZECH POPRZEDNICH EDYCJACH
KONKURSU (2014-2016 r.) !!!!

Regulamin XII Konkursu
na „Janowsk¹ nalewkê ¿urawinow¹”
odbywaj¹cego siê podczas

Festiwalu Kaszy „GRYCZAKI 2017” w Janowie Lubelskim
1. Konkurs ma formê otwart¹.
2. Zg³oszenie do Konkursu obejmuje podanie imienia i nazwiska wykonawcy, przekazanie pisemnego przepisu, podanie Ÿród³a przepisu.
3. ¯urawinówkê do oceny nale¿y dostarczyæ w dniu 13 sierpnia do Restauracji „Myœliwska”, ul. Zamoyskiego 88 , w godz. 10.00 - 12.00.
4. Zg³oszone ¿urawinówki oceni powo³ana w tym celu Komisja, której werdykt jest ostateczny.
5. ¯urawinówka oceniona najwy¿ej otrzyma tytu³ „Janowska ¯urawinówka 2017”, wykonawcy nalewki zostan¹ uhonorowani nagrod¹ rzeczow¹ .
6. Og³oszenie wyników konkursu oraz wrêczenie nagród odbêdzie siê w trakcie Festiwalu w dniu 13 sierpnia 2017 r. o godz. 18.00.

Ustalenia koñcowe
Uczestnicy konkursów: „Na potrawê regionaln¹”, oraz „Na Janowsk¹ nalewkê ¿urawinow¹” wyra¿aj¹ zgodê na przetwarzanie danych
osobowych na potrzeby konkursów oraz promocji.

Do udzia³u w konkursach zapraszaj¹:
Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim, Janowski Oœrodek Kultury, Urz¹d Miejski w Janowie Lubelskim

