
REGULAMIN BOŻONARODZENIOWEGO KONKURSU KULINARNEGO  

NA POTRAWĘ I WYPIEK ŚWIĄTECZNY   

W RAMACH „JARMARKU BOŻONARODZENIOWEGO 2013” 

§ 1 

1.Organizatorami Bożonarodzeniowego Konkursu Kulinarnego  na potrawę i wypieki  świąteczne,  

zwanego dalej „Konkursem”, są:  Gmina  Łuków i  Gminny Ośrodek Kultury  w Łukowie. 

2.Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 22 grudnia 2013r.  na Placu Wolności i Solidarności w 

Łukowie w trakcie  Jarmarku Bożonarodzeniowego 2013. 

§ 2 

Celami Konkursu są:                                                                                                                                                             

- podtrzymywanie  tradycji przygotowywania potraw  i wypieków  świątecznych  

-promocja produktów lokalnych                                                                                                                                     

-wymiana doświadczeń i przepisów                                                                                                                        

-budowanie więzi  społeczności lokalnych  

§ 3 

Konkurs  obejmuje  dwie kategorie: 

-potrawa  świąteczna 

-wypiek  (ciasto)świąteczne 

§ 4 

1.Konkurs ma charakter  otwarty i każdy z uczestników Konkursu może zgłosić do oceny konkursowej 

jeden produkt w każdej kategorii. 

2. Uczestnicy przygotowują konkursowe potrawy i wypieki  na własny koszt.  

                                                                                         § 5                                                                                                                                                                                     

Ocenie podlegać będą:  

- smak i pomysłowość przygotowanej potrawy i wypieku 

- estetyka -sposób serwowania, kolorystyka, wrażenie ogólne  

- opis słowny prezentowanych produktów  / przepis i historia potrawy.  

§6 

1.Oceny potraw i wypieków konkursowych dokona Komisja Konkursowa powołana przez 

Organizatorów.                                                                                                                                                         

2.Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne  i wiążące dla uczestników Konkursu. Nie przysługuje od 

nich odwołanie.  

 

 

 



                                                                                          §7                                                                                                                                                                                        

Po rozstrzygnięciu Konkursu odbędzie się degustacja wszystkich potraw. 

                                                                                          §8                                                                                                                                                              

1.Komisja Konkursowa przyzna następujące nagrody:                                                                                                    

-w kategorii: potrawa  świąteczna  -  5 nagród rzeczowych o wartości  do 300 zł każda                                           

-w kategorii: wypiek/ciasto  - 5 nagród rzeczowych  o wartości do 300 zł  każda.                                                     

2.Pozostali uczestnicy Konkursu otrzymają upominki  i dyplomy. 

3. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do zmiany podziału nagród i ich wartości.  

§9 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania imion, nazwisk, zdjęć  i informacji o 

zwycięzcach i uczestnikach Konkursu.  

§10 

Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do zamieszczania informacji                                                                     

o potrawach konkursowych w swoich materiałach i kampaniach promocyjnych.  

§ 11 

Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są do dnia  18 grudnia 2013r., godz. 15.30 osobiście – pokoje      

nr:  1 (Gminny Ośrodek Kultury), 39 (promocja Gminy), sekretariat Urzędu Gminy lub telefonicznie 

pod nr:  501 493 934, 502 321 982.  

                                                                                        §12                                                                                                                                                                                                    

Przystąpienie do Konkursu  jest jednocześnie  wyrażeniem  zgody na warunki zawarte  w 

Regulaminie.  

 

Organizatorzy 


