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Czarty zapraszają na

KONKURS
KULINARNY
na najciekawsze danie z grilla lub pieczonki.

Nagroda główna 300 zł

REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO
„CZARCI KOCIOŁEK”
1. Organizatorem konkursu kulinarnego „Czarci
kociołek” jest Stowarzyszenie CZ-ART z siedzibą
w Częstochowie.
2. Konkurs odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2018
roku w Parku Lisiniec w godzinach od 17:00
do 20:00. W przypadku wielu zgłoszeń, konkurs
może zostać przedłużony.
3. Celem konkursu jest promowanie spędzania
wolnego czasu na świeżym powietrzu w gronie
przyjaciół i rodziny, budowanie więzi sąsiedzkich.
oraz promocja zdrowego odżywiania.
4. Warunki udziału w konkursie:
• W konkursie mogą brać udział ekipy składające się z min. 4 osób, z których przynajmniej
jedna jest pełnoletnia (kierownik ekipy).
• Zadaniem ekipy będzie przygotowanie dania z
grilla lub garnka pieczonek, w trakcie trwania
konkursu, tzn. między godziną 17:00 a 20:00 i
przedstawienie go do oceny jury.
• Każda ekipa musi posiadać własny grill lub
garnek do pieczonek.
• Ekipom, które zgłoszą się do 22 sierpnia2018
roku zapewniamy miejsce przy stole oraz
węgiel drzewny/drewno. Nie możemy zagwarantować węgla drzewnego oraz miejsca
przy stole ekipom, które zgłoszą się w dniu
konkursu. Zapewnione zostanie miejsce na
popiół.
5. Jury konkursu będzie oceniało smak, bogactwo aromatów, kreatywność dania i jego prezentację na talerzu oraz walory zdrowotne.
Obrady Jury są tajne, a decyzje ostateczne. Jury

Sprawdź co jeszcze będzie się działo w Parku
Lisiniec 25 sierpnia na stronie www.czart.org

konkursu zostanie podane do wiadomości do dnia
18.08.2018.
6. Nagrodą główną w konkursie kulinarnym jest
300 zł.
7. Uczestnicy konkursu udzielają Organizatorowi
zgodę na nieodpłatne wykorzystanie materiału
zarejestrowanego podczas konkursu(telewizja,
prasa, radio, Internet). Udział w konkursie wiąże się
z bezterminową zgodą na udzielenie wizerunku.
8. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie
www.czart.org. Możliwe jest zgłoszenie do konkursu w dniu imprezy w godzinach od 16:00 do 17:00.
9. Szczegółowe informacje można uzyskać
wysyłając e-mail na adres czart@czart.org.
10. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany
regulaminu, bądź odstępstwa od niektórych jego
zapisów.

