REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE CIASTO
DOŻYNKI GMINNE, Szklary, 1 września 2019 roku

ORGANIZATORZY KONKURSU:
•
•
•
•
•

Gmina Jerzmanowice - Przeginia,
Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach,
Sołectwo Szklary,
Koło Gospodyń Wiejskich ze Szklar,
OSP Szklary

DATA I MIEJSCE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:
1. Rozstrzygnięcie konkursu, jak i prezentacja przedkonkursowa ciast oraz ich degustacja
odbędzie się w niedzielę 1 września 2019 roku w Szklarach w ramach wydarzenia
DOZYNKI GMINNE.
CELE KONKURSU:
1. Kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowych sporządzania oraz przygotowania
wypieku ciast
2. Prezentacja najlepszych i najsmaczniejszych ciast
3. Promocja walorów wsi polskiej
4. Promocja twórców lokalnych
5. Promocja produktów lokalnych
6. Wymiana doświadczeń między uczestnikami konkursu
7. Integracja i dobra zabawa społeczności lokalnej
WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. W konkursie mogą uczestniczyć ciasta przygotowane przez mieszkańców gminy
Jerzmanowice-Przeginia do czego bardzo serdecznie zachęcamy.
2. Każdy uczestnik konkursu przygotowuje blachę jednego rodzaju ciasta i przekazuje go
organizatorowi.
3. Ciasto z chwilą przekazania przechodzi na własność Organizatora.
4. Termin zgłoszeń do konkursu upływa z dniem 1 września 2019 roku o godzinie 14.30!!!
5. Liczba zgłoszeń jest nieograniczona.
6. Ciasto powinno być dostarczone na konkurs w dniu wydarzenia (niedziela 1 września do
godz. 14.30 na stanowisko Koła Gospodyń Wiejskich w Szklarach).
7. Do ciasta należy dołączyć jego nazwę i dane wykonawcy.
8. Komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny ciast w dniu 1 września br.
ok. godz 16:00.
KRYTERIA OCENY:
1. Komisja dokona wyboru najlepszego ciasta oceniając:
- oryginalność i kreatywność – 0 – 10 pkt
- walory smakowe – 0 – 10 pkt
- estetyka przygotowania oraz sposób dekoracji ciasta – 0 – 10 pkt
- SUBIEKTYWNE odczucia członków komisji po degustacji 0 – 5 pkt
Kolejność miejsc będzie wynikała z punktacji. Decyzje jury są ostateczne i nie przysługuje od nich

odwołanie.
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
1. Jury wybierze 3 pierwsze miejsca.
2. Zdjęcia wszystkich ciast biorących udział w konkursie zostaną opublikowane na stronach
internetowych Organizatorów. Każdy uczestnik biorąc udział w konkursie wyraża na to
zgodę
3. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w dniu konkursu
INNE ISTOTNE INFORMACJE:
1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do Regulaminu do dnia Konkursu
2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu bez podania przyczyny
3. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o
zwycięzcach i uczestnikach konkursu na portalach internetowych i w prasie.
4. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w
Regulaminie.
5. Załącznik nr 1 do Regulaminu to: DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU
6. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Deklaracja przystąpienia do KONKURSU NA NAJLEPSZE CIASTO
DOŻYNKI GMINNE
Szklary, 1 września 2019 roku

________________________________________________________________________________
imię i nazwisko

nazwa ciasta ___________________________________________________

adres ______________________________________________________________________

nr telefonu ___________________________________________________________

Oświadczam, że zapoznałam/em się z postanowieniami regulaminu konkursu oraz deklaruję
zgodę na oświadczenia zawarte w powyższym regulaminie. Jednocześnie zgadzam się na
przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora, na potrzeby konkursu, w tym:
• Zgodę na publikowanie swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania,
• Zgodę na publikację zdjęć mojego ciasta, a także wizerunek mojej osoby na rzecz
organizatora

_____________________________________________
data i czytelny podpis uczestnika

