Regulamin konkursu kulinarnego
organizowanego przez
Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich
w Kędzierzynie – Koźlu
pod hasłem: „Wypieczona Unia Europejska”
1. Organizator konkursu:
Organizatorem konkursu jest Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach
w Kędzierzynie - Koźlu działający w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie - Koźlu.

Europejskich

2. Cel konkursu:
- promocja Unii Europejskiej w powiecie kędzierzyńsko – kozielskim;
- promocja funduszów pomocowych, z których finansowane są projekty realizowane ze środków
wspólnotowych w powiecie kędzierzyńsko – kozielskim;
- aktywizacja osób po 50 roku życia w powiecie kędzierzyńsko – kozielskim;
- budowa więzi wewnątrz społeczności lokalnych;
- wymiana doświadczeń i przepisów kulinarnych.
3. Data i miejsce rozstrzygnięcia konkursu:
Prezentacja konkursowa wypieków odbędzie się 13 kwietnia 2011 roku w sali posiedzeń nr 5 na
parterze w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie – Koźlu, Plac Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn –
Koźle od godziny 10.00 do 10.15.
4. Adresaci konkursu:
Konkurs adresowany jest do wszystkich osób zamieszkujących Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski
powyżej 50 roku życia.
5. Warunki uczestnictwa:
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wyrażenie zgody na udział w nim poprzez akceptację
niniejszego regulaminu konkursu oraz dostarczenie na godzinę 10.00 13 kwietnia 2011 roku do sali
posiedzeń nr 5 na parterze w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie – Koźlu, Plac Wolności 13,
47-220 Kędzierzyn – Koźle wcześniej przygotowanego wypieku. Potwierdzenie akceptacji regulaminu
konkursu uczestnik wyrazi poprzez wypełnienie i podpisanie deklaracji uczestnictwa wyrażając zgodę
na podanie imienia i nazwiska oraz pełnej daty urodzenia (tj.: dzień, miesiąc, rok) organizatorowi
konkursu. Ponieważ konkurs organizowany jest dla osób po 50 roku życia osoby urodzone po dniu
14 kwietnia 1961 roku nie mogą wziąć udziału w konkursie. Każdy uczestnik może zaprezentować
tylko jedna pracę do konkursu.
Prace konkursowe powinny być wypiekiem w postaci ciasta lub ciastek, które w swojej formie,
kształcie lub ozdobie będą zawierały obowiązkowo oznaczenia, które kojarzą się z Unią Europejską.
Przykładowo mogą to być m. in.: następujące oznaczenia:
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6. Ocena prac:
Oceny wypieków dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. W skład Komisji
Konkursowej wejdą:
1. Przewodnicząca Komisji Konkursowej - Wicestarosta Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego
Pani Małgorzata Tudaj
2. Wiceprzewodniczący Komisji Konkursowej - Starosta Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego
Pan Józef Gisman
3. Sekretarz Komisji Konkursowej - Kierownik Powiatowego Centrum Informacji Europejskiej
i Gospodarczej w Kędzierzynie – Koźlu Pan Piotr Kramarz
Podczas tajnych obrad Komisji Konkursowej konsultanci Lokalnego Punktu Informacyjnego
o Funduszach Europejskich w Kędzierzynie – Koźlu zaprezentują prezentację o Sieci Punktów
Informacyjnych w województwie opolskim wraz z informacjami o możliwości składania projektów na
oddolne inicjatywy wspierane ze środków europejskich.
Każdy z wypieków zostanie oceniony przez Komisje Konkursową. Decyzje Komisji Konkursowej są
ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Z posiedzenia Komisji Konkursowej zostanie
sporządzony protokół.

7. Nagrody:
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Przewiduje się wręczenie nagród głównych za zajęcie I, II i III miejsca, które wskaże Komisja
Konkursowa. Dla wszystkich uczestników Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich
w Kędzierzynie – Koźlu przewiduje wręczenie upominków związanych z Unią Europejską.

8. Postanowienia końcowe:
Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji
o zwycięzcach i uczestnikach konkursu, a także zastrzega sobie prawo do zamieszczania informacji
o wypiekach konkursowych w swoich materiałach i kampaniach promocyjnych, jako element
promujący Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Kędzierzynie – Koźlu.
Regulamin konkursu jest udostępniony do wglądu w siedzibie organizatora na tablicy informacyjnej,
a także na stronie internetowej www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl. Wszystkie kwestie, których nie
obejmuje regulamin, ustala organizator.

9. Kontakt:
Dodatkowe informacje udzielane są przez konsultantów Lokalnego Punktu Informacyjnego
o Funduszach Europejskich w Kędzierzynie – Koźlu, Plac Wolności 1, 47-220 Kędzierzyn - Koźle,
tel. 77 472 32 05 lub tel./fax 77 483 70 03 oraz drogą elektroniczną na adres e-mail:
lpi@powiat.kedzierzyn-kozle.pl
Opracowanie regulaminu: własne.
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