
 

                       Regulamin Konkursu 

        na Najsmaczniejszy wypiek bożonarodzeniowy

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 § 1 Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs na 

Najsmaczniejszy wypiek bożonarodzeniowy (pierniki, makowce, serniki, itp.).  

§ 2 Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielgomłynach. 

Patronat honorowy nad konkursem objęła Wójt Gminy Wielgomłyny, Pani Bogumiła Dyktyńska. 

 

 § 3 Konkurs odbędzie się w dniach 16-18 grudnia 2019 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone                    

podczas Gminnego Spotkania Opłatkowego dn. 18.12.2019r. 

 

II. CEL KONKURSU  

§ 4 Celem konkursu jest:  

 - Kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych 

 - Zaprezentowanie bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych  

 - Kultywowanie i propagowanie wiedzy o kulinarnych tradycjach świątecznych 

 - Prezentacja umiejętności kulinarnych uczestników konkursu 

 - Wyłonienie najciekawszych propozycji ciast świątecznych 

 - Pobudzenie kreatywności społeczności lokalnej  

 - Wymiana doświadczeń kulinarnych pomiędzy uczestnikami  

 - Promowanie społecznej aktywności mieszkańców wsi. 

 

III. UCZESTNICY KONKURSU 

§ 5 Konkurs adresowany jest do: 

 - Kół Gospodyń Wiejskich 

 - Organizacji pozarządowych 

- Gospodarstw agroturystycznych 

- Osób prywatnych - miłośników sztuki kulinarnej – mieszkańców gminy Wielgomłyny. 

 

IV. PRZEBIEG I REGUŁY PRZEPROWADZANIA KONKURSU  

§ 6  



a) Uczestnictwo w konkursie należy zgłosić do 6 grudnia 2019 r., poprzez dostarczenie karty 

zgłoszenia, osobiście bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej na adres ośrodka 

kultury w Wielgomłynach lub kultura@wielgomlyny.pl z dopiskiem  KONKURS. 

 b) Formularze zgłoszeniowe dostępne są: 

- na stronie internetowej www.wielgomlyny.pl  

c) Gotowe ciasto wraz z przepisem na jego wykonanie należy dostarczyć dnia 16 grudnia 2019 roku,  

przekazać organizatorom . Ciasto powinno być pokrojone, wyłożone na kartonowej podkładce oraz 

opisane danymi wykonawcy.  

d) Każdy uczestnik może dostarczyć jeden wypiek. W przypadku, gdy wypiek wykona organizacja 

należ podać dane głównego wykonawcy. 

§ 7   Wypieki zgłoszone na konkurs oceni komisja powołana przez Organizatora.  Komisja zastrzega 

sobie prawo do niewyłaniania zwycięzców oraz przyznawania miejsc ex aequo. Komisja konkursowa 

wyłaniając laureatów konkursu oceniać będzie przede wszystkim: 

 - smak wypieku, 

 - sposób zaprezentowania wypieku (estetyka, dekoracja). 

 - nawiązanie do tradycji (pochodzenie produktu, wykorzystanie składników regionalnych, szczególne 

elementy receptury nawiązujące do lokalnych tradycji).  

§8  Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w dniu 18 grudnia 2019r. 

podczas Gminnego Spotkania Opłatkowego. Laureaci konkursu powiadomieni zostaną telefonicznie. 

Od decyzji komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie ani nie będzie prowadzona na ten temat 

żadna korespondencja. 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 §9 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.  

Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany konkursu w razie przyczyn od niego 

niezależnych lub zmiany terminu i miejsca ogłoszenia wyników konkursu.  

§10 Wszystkie informacje dotyczące spraw nie wyszczególnionych w regulaminie można otrzymać 

pod numerem tel. 695600164 lub 44 680 17   75. 

§11 Przystępując do konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w 

rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2001, Nr 101, 

poz. 928 ze zm.) przez Organizatora w celach związanych z promocją, przeprowadzeniem Konkursu    

i w zakresie niezbędnym do jego należytego przeprowadzenia. 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału. 
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