Nīcas novada konkursa
“Nīcas saimniece 2018 – saldākai dzīvei!”
NOLIKUMS
1.VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Konkurss “Nīcas saimniece 2018 –saldākai dzīvei” norisinās 2018.gada 4.maijā
plkst.11.00 pasākuma “Baltā galdauta svētki” ietvaros Nīcas kultūras namā.
1.2. Konkursa mērķis – saglabāt un veicināt Nīcas novada kulinārā mantojuma
saglabāšanu un popularizēšanu. Kultūras dzīves dažādošana un veicināt sabiedrības
aktivitāti.
1.3. Konkursā var piedalīties ikviens Nīcas novada iedzīvotājs vai Nīcas novadā
reģistrēta juridiska persona.
1.4. Piedaloties konkursā gala produkts, ko iesniedz ir – pagatavota kūka.
2. PIETEIKŠANĀS
2.1. Pieteikšanās konkursam notiek elektroniski vai privāti Nīcas kultūras namā
Bārtas ielā 6.
2.1. Aizpildītu pieteikuma anketu sūtīt līdz 27.aprīlim uz e-pastu: kultura@nica.lv
3. KONKURSA NORISE
3.1. Konkursa dalībnieks ierodas konkursa vietā ar apskatei noformētu kūku,
paredzot tā degustācijas iespēju (salvetes, karotītes, u.c. pēc nepieciešamības). Kūkas
iesniegšana organizatoriem pasākuma dienā no plkst.9.00- 10.00
3.2. Konkursa organizatori nodrošina galdus kūku izvietošanai un kūku degustēšanas
procesu.
3.3. Konkursa dalībniekam ir jābūt izdomātam kūkas nosaukumam.
3.4. Jāparedz, lai sagatavotā kūkas apjoms būtu vismaz 30 – 35 personām.
3.5. Ierodoties konkursa norises vietā, dalībnieks reģistrējas pie konkursa
organizatoriem, norādot kūkas nosaukumu.
3.6. Visām kūkā izmantotajām sastāvdaļām jābūt lietojamām uzturā. Atļauts
izmantot tikai nepieciešamos stiprinājumus.
4. VĒRTĒŠANA
4.1. Vērtēšana notiek divās kārtās:
4.1.1 vizuālais noformējums
4.1.2 garša
4.2. Vērtēšanā piedalās “Baltā galdauta svētki” apmeklētāji.
4.3. Vērtēšana notiek balsojot ar īpašām uzlīmēm, tā atzīmējot savu izvēli.
4.3. Vērtēšanā piedalās tikai gala produkts – kūka un noformējums – ne gatavotājs.
Apmeklētājam, kurš piedalās vērtēšanā netiek sniegta informācija par kūkas
gatavotāju.

4.4. Kopvērtējumā balsošanas punkti tiek skaitīti kopā.

5.APBALVOŠANA
5.1. Apbalvošana notiks noslēdzoties balsošanai un pēc palsu saskaitīšanas.
5.2. Balvu fonds veikalā/noliktavā “Gemoss” dāvanu karte - 1.vietai 100,- eur
apmērā, 2.vietai – 50,- euro apmērā, 3.vietai – 30,- euro apmērā
6. PSĀKUMA ORGANIZATORI
Nīcas kultūras nams
Bārtas iela 6, Nīca, LV – 3473
Tālr.63489495, 26302528
e-pasts: kultura@nica.lv

Pieteikuma anketa
Anketu iesniegt elektroniski: kultura@nica.lv
Vai Nīcas kultūras namā, Bārtas iela 6, Nīca
Konkursanta
Vārds Uzvārds vai
juridiskās personas
nosaukums
Adrese:
Tālr.Nr.:
e-pasts:

Kūkas nosaukums:

Kontaktinformācija:
Nīcas kultūras nams
Bārtas iela 6, Nīca, LV – 3473
Tālr.63489495, 26302528
e-pasts: kultura@nica.lv

