
  Regulamin Konkursu Kulinarnego „Masz babo placek” 

I. Postanowienia Ogólne 

§ 1. 

Niniejszy regulamin określa warunki na jakich odbywa się konkurs kulinarny pt „ Masz babo 

placek”. 

Organizatorem Konkursu jest Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów. 

§ 2. 

Konkurs odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2017 r. na Rynku w Zabierzowie.  

  

II. Przedmiot i cel konkursu 

§ 3. 

Przedmiotem Konkursu są ciasta oraz potrawy wielkanocne.  

Celem Konkursu jest: 

1. Wyłonienie wśród zgłoszonych do konkursu najsmaczniejszych ciast oraz potraw 

wielkanocnych. 

2. Zaprezentowanie szerokiemu gronu odbiorców bogactwa i różnorodności lokalnych 

tradycji kulinarnych. 

3. Rozwój  oraz wspieranie zasobów ludzkich na rzecz rozwoju lokalnego. 

4. Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej. 

 

III. Uczestnicy Konkursu 

§ 4. 

Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie amatorzy bez względu na ich wiek. 

 

§ 5. 

Warunkiem udziału w konkursie są: 

 

1.Dostarczenie do sekretariatu  SCKiPGZ  lub przesłanie za pośrednictwem e-mail 

(abojanowska.sckipgz@gmail.com) wypełnionego formularza zgłoszeniowego  wraz z 

krótkim opisem dania konkursowego do dnia 1 kwietnia 2017 r.  

(Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi  załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) 

 

2.Dostarczenie dla komisji finalnego produktu w ilości co najmniej 6 sztuk w dniu 9 kwietnia 

2017 do godziny 11:00.  

 



 

IV. Zasady Organizacyjne 

§ 6. 

1. Organizator dla wszystkich uczestników konkursu zapewnia miejsce do prezentacji 

przedmiotu konkursu. 

2.Organizator nie zapewnia dostępu do prądu. 

3.Uczestnicy Konkursu sami ponoszą koszt dojazdu i zakupu produktów potrzebnych do 

wykonania dania konkursowego. 

4. Sprzęt kuchenny oraz zastawę niezbędną do serwowania dań zapewnia Organizator. 

5. Organizator zapewnia dostęp do wody bieżącej. 

 

V. Zasady Przeprowadzenia Konkursu 

 

§ 7. 

1. Produkt zgłoszony do konkursu powinien być dostarczony w nieoznakowanym 

opakowaniu do budynku ratusza w Zabierzowie, ul. Rynek 1,  gdzie zostanie mu nadany 

numer. Członkowie komisji nie będą znali nazwisk uczestników. 

2. Produkty oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora SCKiPGZ. 

 

§ 8. 

1. Przy ocenie produktów Komisja Konkursowa Kierować się będzie następującymi 

kryteriami: 

 spełnieniem wymogów określonych regulaminem i tematyką konkursu 

 ogólnymi cechami potrawy takimi jak smak, zapach, konsystencja, wygląd  

 szczególnymi elementami dekoracyjnymi i estetyką 

 oryginalnością i pomysłowością 

  

§ 9. 

1. Za zajęcie I, II i III miejsca  zostaną wręczone cenne nagrody  

  

VI. Postanowienia Końcowe 

§ 10. 

Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

publikację  zdjęć zwycięskich potraw. Informacje o nagrodzonych i ich produktach zostaną 

podane do publicznej wiadomości przez organizatorów imprezy  

Wszelkich informacji udzielala sekretariat SCKiPGZ pod numerem telefonu 12 285 11 79.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


