ZAŁĄCZNIK 1 do Regulaminu Konkursu Mistrz Karpia edycja 2017
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU DO KONKURSU do 27.10.2017
DANE PODMIOTU ZGŁASZAJĄCEGO:
nazwa podmiotu
reprezentującego
restaurację
nazwa restauracji
adres restauracji:
Ulica
kod/ miasto
email/
strona www
numer telefonu
Imię, nazwisko,
funkcja osób
reprezentujących
podmiot w dniu
Konkursu

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby (max.3 osoby) wyznaczone przez podmioty w tym szef kuchni i/lub
inna osoba odpowiadająca za przygotowanie potrawy i/lub właściciel/ zarządzający podmiotem.

osoba do kontaktu
Email
numer telefonu
kontaktowego
I część konkursu Mistrz Karpia 2017 – nagroda jury (professional) - dla restauracji, które brały udział
w kolacjach rybnych 2017
Dane dotyczące zgłaszanej POTRAWY należy wypełnić w zależności od wybranej kategorii ( jedna
konkurencja to jedna zgłoszona potrawa). Kolacje organizowane po 26.10.2017 w ypełniają tylko pole
„Czy przystępują do kategorii” TAK/NIE; do 2 dni po kolacji dosyłają resztę informacji.

I. Konkurencja obowiązkowa - danie wieczoru – zwycięska potrawa podczas kolacji rybnej Dni Karpia 2017
Przystępuję do
kategorii TAK/NIE
nazwa potrawy

TAK

NIE

Wyszczególnione
składniki na 4
porcje
opis wykonania
dania
Kalkulacja kosztów
przygotowania
potrawy dla 4 osób
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II. Konkurencja dodatkowa – potrawa z karpia dla dzieci
Przystępuję do
kategorii TAK/NIE
nazwa potrawy

TAK

NIE

wyszczególnione
składniki na 4
porcje
opis wykonania
dania
Kalkulacja kosztów
przygotowania
potrawy dla 4 osób
II część konkursu - Mistrz Karpia 2017 - nagroda publiczności: a) dla restauracji, które brały udział w kolacjach
rybnych 2017 jedno z dań wymienione powyżej;
b) dla restauracji, które NIE brały udziału w kolacjach rybnych - danie z ryb Doliny Baryczy
III. konkurencja dodatkowa – Nagroda publiczności.
Przystępuję do
kategorii TAK/NIE

TAK

NIE

nazwa potrawy
wyszczególnione
składniki na 4
porcje
opis wykonania
dania
Kalkulacja kosztów
przygotowania
potrawy dla 4 osób
PODPIS FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO JEST RÓWNOZNACZNY Z AKCEPTACJĄ REGULAMINU KONKURSU
Szczegółowo wypełniony formularz należy dostarczyć do Organizatora (Stowarzyszenie „PARTNERSTWO dla Doliny
Baryczy”) w nieprzekraczalnym terminie: terminie do 27.10.2017 elektronicznie na adres partnerstwo@nasza.barycz.pl
Uwaga! Podmioty, które organizują kolację rybną po 27.10.17 prosimy wypełnić na Zgłoszeniu tylko w jakich
kategoriach przystępują, natomiast wszelkie dane dotyczące nazwy potrawy, wyszczególnienia składników, opis dania,
kalkulacja są zobowiązani wypełnić i przesłać mailem do 2 dni po terminie kolacji.
Organizator, natychmiast po otrzymaniu Zgłoszenia przesyła potwierdzenie otrzymania wiadomości. W przypadku
nieotrzymania maila zwrotnego, od Organizatora, Uczestnik powinien skontaktować się telefonicznie z Organizatorem.
OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie „PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy” z siedzibą w Miliczu.
Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych oraz o przysługującym mi prawie dostępu do treści swoich danych, ich
poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Ponadto, wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku oraz potraw konkursowych przez
Stowarzyszenie „PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy” w informacji o działalności Stowarzyszenia i jego organów poprzez publikowanie,
utrwalanie i powielanie zdjęć zamieszczanych w serwisach internetowych i publikacjach.

Data, miejscowość

Podpis właściciela restauracji/ pieczątka
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