Kūku Konkurss „Durbes pilsētai dzimšanas dienā!”
NOLIKUMS
Durbes pilsētā, novadā, tuvākā un tālākā apkaimē dzīvo ļaudis, kuri prot cept gardas kūkas. Ir arī
tādi mājas konditori, kuri ar savām gardajām kūkām lutina savus mīļos radus un draugus. Bet šī
būs tā reize, kad gardo kūku cepēji varēs iepriecināt Durbes pilsētas svētku apmeklētājus Durbes
pilsētas dzimšanas dienā.
Norises laiks un vieta
Durbes pilsētas svētku noslēguma diena, 2018.gada 29.jūlijs plkst.15.00
Mērķis
Apzināt Durbes pilsētā, novadā un tuvākajā apkārtnē mītošos kūku cepējus.
Popularizēt kūku cepšanas tradīcijas.
Dalībnieki
Konkursam aicināti pieteikties visi, kas cep kūkas un, kas grib savu prasmi parādīt Durbes pilsētas
svētku apmeklētājiem.
Nosacījumi
Kūkai jābūt paša gatavotai un saldai.
Visas kūkas pagatavošanai nepieciešamās sastāvdaļas konkursa dalībnieki sagādā paši.
Kūkai norises laikā un vietā ir jābūt gatavai prezentēšanai, izstādīšanai, degustēšanai.
Konkursa dalībniekam norises laikā un vietā ir jāpiedalās un jāatbild uz apmeklētāju jautājumiem
par kūkas sastāvu, gatavošanu u.t.t
Konkursa dalībnieki var prezentēt savu talantu, piesaistīt apmeklētāju uzmanību, dalīt vizītkartes
u.t.t. Veicot aktivitātes, tās nedrīkst traucēt citiem konkursa dalībniekiem.
Viens dalībnieks var piedalīties konkursā ar vairākām kūkām.
Minimālais kūkas svars: 2 kg.
Pieteikšanās kārtība
Pieteikumus pieņem elektroniski uz e-pastu gita.taurina@durbe.lv vai pieteikties pa tālruni
28835821 līdz 2018.gada 25. jūlijam.
Konkursa norise
Norises vietā no plkst. 14.30 līdz plkst.15.00 dalībnieku ierašanās ar kūkām, sagatavošanās, kūku
izlikšana.
Norises vietā no plkst.15.00 kūku skate, vizuālā vērtēšana, kūku degustācija, skatītāju simpātiju
izteikšana, svētku izcilākās kūkas meistara apbalvošana.

Tehniskais nodrošinājums
Konkursa organizētāji nodrošina konkursantus ar galdiem, auksto un karsto ūdeni, papīra dvieļiem,
salvetēm, vienreizējiem traukiem, atkritumu tvertnēm. Pārējais konkursantam nepieciešamais
jāņem līdzi pašam (piem. vizītkartes, tortes naži, tortes lāpstiņas).
Vērtēšana
Durbes pilsētas svētku apmeklētāji, kuri piedalīties kūku degustācijā, saņems 3 balsošanas biļetes
ar kurām varēs balsot par kūkām, kuras patika un garšoja vislabāk.
Apbalvošana
Konkursa dalībnieki saņems dažādas veicināšanas balviņas un viens kūku meistars saņems balvu
“Durbes pilsētas svētku KŪKA 2018”.

