Konkursa “Gardākā medus kūka 2018” nolikums
Organizators - Latvijas Biškopības biedrība sadarbībā ar Ogres valsts tehnikumu.
Norises laiks un vieta – konkurss notiek 21. jūlijā, JIP Mārupīte, Ežiņi, Mārupes novads,
Mārupe, Biškopju vasaras saieta ietvaros.
Dalībnieki – konkursam aicināti pieteikties visi, kuri cep kūkas, bez vecuma ierobežojuma.
Dalība konkursā ir bez maksas.
Žūrija – viens pārstāvis no Latvijas Biškopības biedrības, viens – no Ogres valsts tehnikuma
un viens – no saieta norises vietas pārstāvjiem.
Pieteikums konkursam – pa tālruni: 25902500 un e-pastu: iveta@strops.lv līdz 16.jūlijam.
Noteikumi:
• konkursam tiek iesniegta pašgatavota medus kūka.
• kūkai jābūt gatavotai tikai no dabīgām izejvielām. Visas kūkas gatavošanai
nepieciešamās izejvielas konkursa dalībnieki sagādā paši.
• kūkas izmēru dalībnieks izvēlas pēc saviem ieskatiem, bet tā nedrīkst būt mazāka par
3kg.
• kūkai norises laikā un vietā ir jābūt gatavai prezentēšanai, izstādīšanai, degustēšanai.
Kūkai jābūt novietotai uz stingras virsmas.
• jābūt sagatavotam kūkā izmantojamo sastāvdaļu sarakstam, nosaukumam.
• jāsagatavo kūkas stāsts (apm. 1 min.)
• pēc visu kūku prezentācijas un žūrijas locekļu izvērtēšanas, kūkas gabalus būs
iespējams degustēt saieta apmeklētājiem un tādejādi nobalsojot par apmeklētāju
simpātiju.
Konkursa norise:
• no plkst.11.00 – 12.00 dalībnieku ierašanās ar kūkām, sagatavošanās, kūku izlikšana,
• no plkst. 12.00 – 12.30 kūku skate, vizuālā vērtēšana, kūkas degustē žūrija,
• no plkst. 12.30 – 13.00 (jeb pēdējam kūkas gabalam) skatītāju simpātiju noteikšana,
Tehniskais nodrošinājums – konkursa organizatori nodrošina konkursantus ar ekspozīcijas
vietu, brīvo mikrofonu kūku prezentēšanai un skatītāju simpātiju balsojuma apkopojumu.
Pārējais konkursantam nepieciešamais jāņem līdzi pašam (tortes naži, lāpstiņas, salvetes u.c.)
Vērtēšana:
• kūkas vērtē žūrijas komisija (3 cilvēku sastāvā),
• vērtēšana notiek 10 baļļu sistēmā, (maksimālais iegūstamais punktu skaits ir 40(no
katra vērtētāja)),
• žūrijas komisija vērtē:
kūkas noformējumu,
kūkas garšu,
kūkas sastāvdaļas un oriģinalitāti,
kūkas stāsts.
Apbalvošana:
• visi konkursa dalībnieki saņem piemiņas balvas un diplomus,
• konkursa trīs pirmo vietu ieguvēji saņem balvas un goda nosaukumu “Gardākā
medus kūka 2018”,
• apbalvošana notiek Biškopju saieta laikā - 21.07.2018.
Citi noteikumi – pasākuma dalībnieki uzņemas pilnu atbildību par to, lai kūku gatavošanas
procesā tiktu izmantoti kvalitatīvi un svaigi produkti.

