
REGULAMIN 
KONKURSU NA NAJLEPSZE CIASTO DOŻYNKOWE 

– „MISTRZ WYPIEKÓW” 
 

I. Warunki ogólne 
 

1. Konkurs organizowany jest przez Burmistrza Rychwała oraz Fundację Rozwoju 

„GENEZA”. 

2. Konkurs przeprowadzony zostanie podczas Dożynek Gminno-Parafialnych w Bronikach                        

w dniu 25 sierpnia 2019 r.  

3. Celem konkursu jest: 

  dokonanie przeglądu i degustacji ciast oraz wyłonienie najlepszych z nich, 

  propagowanie tradycyjnego wypieku ciast, 

  wymiana doświadczeń kulinarnych i przepisów. 

4.  Przedmiotem konkursu jest dowolne, własnoręcznie wykonane ciasto. 

 

 

II.  Zasady uczestnictwa w konkursie 
 

1. W konkursie mogą uczestniczyć ciasta przygotowane przez osoby fizyczne, organizacje 

zarejestrowane i niezarejestrowane (np. Koła Gospodyń Wiejskich, rady sołeckie, rady 

kościelne itp.) zgłoszone do konkursu, liczba zgłoszeń jest ograniczona. Do konkursu 

zostanie zakwalifikowanych 40 ciast (decyduje kolejność zgłoszeń). 

2. Ze względów organizacyjnych osoby zaineresowane powinny zgłosić chęć udziału                           

w konkursie do dnia 21.08.2019 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Rychwale osobiście                       

w pokoju nr 2 lub telefonicznie pod nr tel. 63 248 10 01 wew. 19.  

3. Zgłoszone ciasta należy dostarczyć do Sali OSP w Bronikach dnia 25.08.2019 r.                                      

w godz. 12.00 - 14.00 wraz  z załączoną i wypełnioną kartą zgłoszeniową. 

4. Uczestnik konkursu zgłaszając się do konkursu jednocześnie wyraża zgodę na 

wyeksponowanie ciasta na specjalnie przygotowanym stole oraz na przeznaczenie go                      

(po rozstrzygnięciu konkursu) do degustacji przez uczestników dożynek.  

 

 

III. Ocena konkursowa 
 

1. Do oceny przedmiotu konkursu zostanie powołana Komisja Konkursowa. 

2. Ocenie konkursowej podlega: 

 walory smakowe, 

 walory estetyczne (dekoracja, kształt, prezentacja wizualna). 

3. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.  

4. Koszty wykonania ciast pokrywają zgłaszający, natomiast, koszt nagród oraz koszty 

organizacyjne pokrywają organizatorzy. 

5. W konkursie przewidywane są atrakcyjne nagrody rzeczowe. 
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IV.  Postanowienia końcowe 
 

1. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystości dożynkowych                

w dniu 25 sierpnia 2019 r. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska  i informacji                  

o laureatach konkursu oraz wykorzystanie tych informacji w relacjach z przebiegu imprezy 

zamieszczanych w mediach i internecie. 

3. Wszystkie sprawy sporne nie ujęte w powyższym regulaminie rozstrzyga komisja 

konkursowa. 

4. Wszelkie informacje na temat konkursu udzielane są pod numerem telefonu                           

63 248 10 01 wew. 19. Osobą do kontaktu w sprawie konkursu jest: Magdalena Głąb. 
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Formularz zgłoszeniowy do 

KONKURSU NA NAJLEPSZE CIASTO DOŻYNKOWE 

– „MISTRZ WYPIEKÓW” 
 

 

1. Imię i nazwisko…………………………………………………………………. 

2. Adres……………………………………………………………………………. 

3. Numer telefonu…………………………………………………………………. 

4. Nazwa ciasta ……………………………………………………........................ 

5. Receptura ciasta upieczonego  na konkurs: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zapoznałem(łam) się z Regulaminem i akceptuję podane warunki konkursu oraz wyrażam zgodę na przetworzenie moich 

danych osobowych przez Organizatorów w celach promocyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku                           

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) 

 

 

     ………………………..                                                                    ………………………………. 

                  (Data)                                                                                                 Podpis uczestnika lub rodzica/opiekuna 

Załącznik nr I 

Do Regulaminu Konkursu na 

najlepsze ciasto dożynkowe – 

„MISTRZ WYPIEKÓW” 


