Kūku Konkurss Blīdenē
Nolikums

1.Organizētājs
1.1. Blīdenes kultūras nams.
2. Norises vieta un laiks
2.1. Konkurss norisinās Blīdenes pagastā pasākuma “Svinam, jo svētki ir jāsvin…” ietvaros
16.jūlijā plkst.20:00 pie Blīdenes pagasta kultūras nama.
3. Mērķis
3.1. Apzināt Blīdenes un citu pagastu kūku cepējus
3.2. Popularizēt kūku cepšanas tradīcijas, kulināro mantojumu un jauninājumus
3.3. Radīt svētkus kūku meistariem un pagasta iedzīvotājiem, viesiem.
4. Dalībnieki
4.1. Blīdenes, kā arī citu pagastu iedzīvotāji bez vecuma ierobežojuma, kas nodarbojas ar
kūku gatavošanu (pieredze nav obligāta)
5. Nosacījumi
5.1. Konkursam tiek iesniegta pašgatavota kūka (salda vai sāļa), kas pagatavota ar vai bez
termiskās apstrādes
5.2. Kūkai jābūt gatavotai tikai no dabīgām izejvielām. Visas kūkas pagatavošanai
nepieciešamās sastāvdaļas konkursa dalībnieki sagādā paši.
5.3. Kūkai jābūt novietotai uz stingras virsmas.
5.5 Viens dalībnieks var piedalīties konkursā ar vairākām kūkām
5.6 Minimālais tortes svars: 1 kg
5.7 Konkursa laikā kūku autori ir anonīmi (katrai kūkai tiek piešķirts kārtas numurs)
6. Pieteikšanās kārtība
6.1. Dalībnieku pieteikumus pieņem pa tel.26370815,līdz 14. jūlijam, Lita Neilande
6.2. Dalībniekam jānorāda: vārds, uzvārds; telefona numurs.
7.

Konkursa norise

7.1. Norises vietā līdz no plkst. 19:30 līdz plkst.20:00 dalībnieku ierašanās ar kūkām,
sagatavošanās, kūku izlikšana
7.2. Norises vietā no plkst.20:00 līdz plkst.20:30 kūku skate, vizuālā vērtēšana
7.3. Norises vietā no plkst.20:30 līdz plkst.21.30 kūkas degustē un vērtē svētku apmeklētāji
7.4. Pie kūku degustēšanas asistē pasākuma brīvprātīgie darbinieki
8. Tehniskais nodrošinājums
8.1. Konkursa organizētāji nodrošina konkursantus ar galdiem, auksto un karsto ūdeni,
papīra dvieļiem, salvetēm, atkritumu tvertnēm. Pārējais konkursantam nepieciešamais
jāņem līdzi pašam (piem., tortes naži, tortes lāpstiņas)

9.

Vērtēšana
9.1. Konkursa uzvarētājus nosaka skatītāju vērtējums
9.2. Pasākuma dalībnieki, kuri vēlas piedalīties kūku degustācijā, saņem 3 balsošanas
zīmes, ar kurām nobalso traukos pie kūkām ar piešķirtajiem numuriem, par tām kūkām,
kuras patika un garšoja vislabāk.
9.3. Godalgotās vietas iegūst kūku cepēji, pie kuru kūkām būs visvairāk uzlīmju
10. Apbalvošana
10.1. Visi konkursa dalībnieki saņem balvas.
10.3. Apbalvošana notiek, 2021.gada 16.jūlijā plkst.22:00 pie Blīdenes pagasta Kultūras
nama.
11. Citi noteikumi
11.1. Pasākuma dalībnieki uzņemas atbildību par to, lai kūku gatavošanas procesā tiktu
izmantoti kvalitatīvi un svaigi produkti, kā arī varētu pierādīt produktu iegādes čekus, ja
tas nepieciešams.
11.2. Nolikumā var tikt veiktas izmaiņas

