REGULAMIN
VII WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU
WYPIEKU KOŁOCZA ŚLĄSKIEGO
W ROZWADZY
1.Celem konkursu jest promocja naszego produktu regionalnego, przekazywanie tradycji,
wymiana doświadczeń związanych z wypiekiem, a także integracja społeczności.
2.Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców województwa opolskiego
3.Konkurs odbędzie się 20.05. 2016 r. w sali OSP w Rozwadzy.
Rozpoczęcie godzina 16.00 (czas trwania ok. 3 godz.)
Ogłoszenie wyników nastąpi 22.05.2016 o godz 16.00 podczas Święta Gminy Zdzieszowice.
4.Wymagania dotyczące uczestnictwa:
a) W konkursie mogą wziąć udział drużyny maksymalnie w trzyosobowym składzie.
b) Każda drużyna w trakcie konkursu wypieka trzy rodzaje kołocza: z serem, makiem i
jabłkiem, na blachach o wymiarach 60x40 cm.
c) Organizator prosi o przywiezienie gotowych mas serowych, makowych i jabłkowych.
Jednocześnie zaznacza, że wszystkie produkty i narzędzia potrzebne do wypieku
kołocza, drużyny przywożą ze sobą
d) Kołocz zostanie upieczony w miejscowej piekarni
e) Kołocz zostaje do dyspozycji STOWARZYSZENIA ROZWOJU WSI ROZWADZA
f) Organizator gwarantuje zwrot poniesionych wydatków (zakupionych produktów)
TERMIN ZGŁASZANIA UCZESTNICTWA DO 22 KWIETNIA 2016 ROKU
NA ADRES: soltysrozwadza@onet.pl
Wszelkie informacje na temat konkursu uzyskac można pod numerem 774846574 lub
kom.509 992 337
Warunkiem zwrotu wydatków poniesionych przy zakupie produktów do kwoty 200 zł jest
przedłożenie faktury wystawionej na: STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ROZWADZA
ROZWADZA UL.KORFANTEGO 14
47-330 ZDZIESZOWICE
NIP 199-00-85-851
5. Kryteria oceny wypieku:
● wygląd zewnętrzny, estetyka, równa powierzchnia kołocza
od 1 do 5 pkt.
● układanie posypki (równo w rzędach na całej powierzchni)
od 1 do 5 pkt.
● wysokość upieczonego kołocza do 4 cm
od 1 do 5 pkt.
● ocena porowatości i pulchności ciasta po przekroju
od 1 do 5 pkt.
● ocena smakowa i niepowtarzalnego maślanego zapachu
od 1 do 5 pkt.
● niski wiek drużyny-łącznie (np.1 młoda osoba w drużynie)
od 1 do 5 pkt.

Oceny dokona jury złożone z członków
Opolskiego Konsorcjum Producentów Kołocza Śląskiego
Wyróżnione drużyny otrzymają puchary i dyplomy.
Każdy uczestnik konkursu otrzyma atrakcyjną nagrodę(drobny sprzęt AGD) .
PROSIMY O ROZPROPAGOWANIE KONKURSU
RADA SOŁECKA
STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ROZWADZA

