
Regulamin 

VI edycji konkursu ''Wypieki karnawałowe''

w kategorii PĄCZKI

Celem konkursu jest  popularyzacja domowych wypieków, kultywowanie tradycji  związanych z 
tłustym czwartkiem oraz możliwość promocji swoich wyrobów kulinarnych.

1. Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury w Dubeninkach oraz sołtys sołectwa 
Linowo Anna Stypułkowska.

2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym 
„Regulaminem”).

3. Regulamin dostępny jest w siedzibie Gminnego Centrum Kultury w Dubeninkach, w Świetlicy 
wiejskiej w Linowie i w Żytkiejmach oraz na stronie www. gckdubeninki.pl

4.  Uczestnikiem  konkursu  może  być  osoba  fizyczna,  pełnoletnia  i  mieszkająca  w  Gminie 
Dubeninki.

5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i realizatorów oraz inne osoby 
współpracujące przy organizacji Konkursu.

6. Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą do 02 lutego 2016 r. do godz. 15:00 w Gminnym 
Centrum Kultury w Dubeninkach,  w świetlicach wiejskich - w Linowie i w Żytkiejmach. Kartę 
zgłoszenia można złożyć osobiście w w/w placówkach jak również można wypełnić, podpisać i 
wysłać na adres: gckdubeninki@wp.pl.

7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 04 lutego 2016 r. ok.  godz. 19:00 w Świetlicy Wiejskiej w 
Linowie podczas imprezy „Tłusty czwartek w Linowie”.

8. Każdy z uczestników przygotowuje pączki w ilości 15 sztuk i dostarcza je do Świetlicy 
Wiejskiej w Linowie w dniu 04 lutego 2016 roku do godziny 17:50.

9. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży oraz kosztów produktów.

10. Oceny wypieków  dokona Komisja powołana przez Organizatora. Pączki oceniane będą według 
niżej wymienionych kryteriów: 

� wygląd zewnętrzny (sposób serwowania, kolorystyka, wrażenie ogólne) – od 1 do 5 pkt. 

� smak (nadzienie, pączkowe ciasto) - od 1 do 5 pkt.

11.  W  konkursie  zostaną  przyznane  bony  na  nagrody  rzeczowe  (akcesoria  gospodarstwa 
domowego) w wysokości:  I  miejsce 150 zł,  II  miejsce 120 zł,  III  miejsce 100 zł.  Pozostali 
uczestnicy otrzymają dyplomy i drobne upominki 

12. Wypieki  po  ocenie  Komisji  zostaną  podane  do  degustacji  uczestnikom  imprezy  „Tłusty 
czwartek”.

13.  Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  do  publikacji  zarówno  w  formie  pisemnej  jak  i 
elektronicznej materiałów konkursowych, publikacji fotograficznej oraz nazwisk osób startujących 
w Konkursie.

Organizatorzy


