23 stycznia 2009

Zapraszenie na imprezę integracyjną „Tłusty czwartek”

Ludwin, dnia 23. 01.2009r.
[b]MIESZKAŃCY GMINY LUDWIN[/b]
Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziałów w VII edycji konkursu kulinarnego pn. „Ludwińskie
przysmaki”. Wzorem lat ubiegłych do konkursu mogą być zgłoszone różne potrawy, wyroby, wypieki,
nalewki, które są charakterystyczne dla naszego terenu lub są bardzo smaczne.
Do konkursu dopuszczone będą te potrawy, do których dołączony będzie przepis wykonania i podpis
osoby zgłaszającej .
Rozstrzygnięcie konkursu będzie miało miejsce w dniu 19.02. 2009r. o godz. 15,30-tej w świetlicy
Centrum Spotkań Kulturalnych Mieszkańców w Ludwinie.
Zapraszam do licznego udziału w imprezie pn.” Tłusty Czwartek w Ludwinie”.
Imprezę uświetni występ Kabaretu „Z Konopi” z Kielc oraz Zespołu „Akwarela” z Uściługa.
O przygotowanej potrawie na konkurs proszę powiadomić w terminie do dnia 12 lutego 2009 r. (tel.
081 7570901).
Proszę zachęcić do udziału w konkursie osoby z sąsiedztwa .
Z przyjacielskim pozdrowieniem
[i]
Przewodnicząca Stowarzyszenia Kobiet Powiatu Z-ca Wójta
Łęczyńskiego Sławomir Czubacki
Elżbieta Wrońska[/i]
[b]Konkurs na najlepszą potrawę tradycyjna Ludwin 19.02.2009r. [/b]
Celem konkursu jest promowanie gminy poprzez potrawy.
Czas realizacji: cykliczna impreza – „Tłusty Czwartek”
Miejsce: Ludwin – Centrum Spotkań Mieszkańców
Warunki uczestnictwa w konkursie:
Uczestnikami konkursu mogą być członkinie KGW, osoby prywatne oraz instytucje z terenu gminy

Ludwin.
Regulamin konkursu kulinarnego ” Potraw tradycyjnych”:
1. Do konkursu może zgłosić się: członkinie KGW oraz osoby z terenu gminy.
2. Każda potrawa zostanie oceniona w następujących kategoriach:
a) Potrawa tradycyjna
b) Potrawa nowoczesna c) Nalewki
3. Kryteria oceny:
– smak potrawy 1-10 punktów
– regionalność 1-5 punktów
– oryginalność 1-5 punktów
– estetyka 1-5 punktów
– sposób podania 1-5 punktów
Maksymalnie uczestnik może otrzymać 30 pkt.
4. Podczas konkursu oceny potraw dokonają Jury, które będzie przydzielało każdej potrawie punkty
przyznawane na zasadach opisanych w punkcie 3 regulaminu.
5. Na podstawie sumy uzyskanych punktów zostaną wyłonione po 2 najlepsze potrawy w każdej
kategorii (decyduje naj wyższa liczba punktów).
6. Sześciu uczestnikom konkursu, których potrawy zdobyły najwyższą liczbę punktów zostaną
wręczone nagrody specjalne oraz Dyplomy, a pozostali uczestnicy konkursu otrzymają
podziękowania i nagrody.
7. Po rozstrzygnięciu konkursu odbędzie się degustacja wszystkich potraw.
Organizatorzy:
Stowarzyszenie Kobiet Powiatu Łęczyńskiego, Wójt Gminy Ludwin

