Lidzbark Warmiński, dnia 28.06..2018 r.

REGULAMIN KONKURSU
„Ziołowe lekarstwo”

1. Organizator konkursu:
Stowarzyszenie „Babki Zielarki”
2. Czas i miejsce konkursu:
Festiwal Ziół „Blanki ziołami pachnące”, który odbędzie się 14 lipca 2018 r.
w Blankach
3. Cel konkursu:
 poszerzanie wiedzy na temat właściwości leczniczych różnych gatunków ziół;
 aktywizacja i integracja społeczności lokalnej.
4. Przedmiot konkursu:
Lekarstwo z ziół wytwarzane domowym sposobem. Do konkursu zgłaszać można
lekarstwa, które nie są dostępne w komercyjnej sprzedaży.
5. Uczestnicy konkursu:
Uczestnikiem konkursu może być każdy wytwarzający amatorsko lekarstwo ziołowe
w warunkach domowych, bez przeznaczenia komercyjnego.
6. Zasady udziału w konkursie:
a) udział w konkursie należy zgłosić do 12 lipca 2018r. r. poprzez wypełnienie
karty zgłoszenia wraz z informacją dot. przetwarzania danych osobowych tj.
klauzula RODO i dostarczenie jej do Urzędu Gminy, ul. Krasickiego 1, 11-100
Lidzbark Warmiński pokój nr 30 (sekretariat);
b) warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie lekarstwa w buteleczce
o pojemności do 350 ml, najpóźniej do godziny 12.30 w dniu Konkursu tj.
14.07.2018 r. do stolika organizatora;
butelka z lekarstwem powinna być oznaczona za pomocą metryczki
zawierającej następujące dane: nazwę lekarstwa i główny jej składnik,
z którego została przyrządzona, oraz jego zastosowanie; ważne, by etykieta
pomijała nazwę wytwórcy;

c) jeden uczestnik konkursu może zgłosić 1 lekarstwo;
d) członkowie jury nie mogą być uczestnikami konkursu;
e) uczestnik przystępujący do konkursu akceptuje w całości niniejszy Regulamin.

7. Ocena konkursowa:
a) nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury w 3 osobowym
składzie:
 Przewodniczący jury
 Komisja degustacyjna (2 osoby)
b) przy ocenie produktów będą brane pod uwagę:
 walory smakowe
 walory estetyczne
 oryginalność składników
 zastosowanie
c) wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 14 lipca
2018 r. podczas Festiwalu Ziół w Blankach.
8. W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe.
9. Decyzja Komisji jest nieodwołalna i ostateczna.
10. Regulamin konkursu jest jedynym dokumentem określającym zasady
konkursu i wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.

