
REGULAMIN 

Konkurs na pyszne ciasteczka -  „Słodkie Fantazje” 

Bobrowniki Małe 2016 r. 

 

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie CASTOR z  Bobrownikach Małych. Biblioteka 

Publiczna w Bobrownikach Małych. 

Fundatorami nagród  są: Sołtys Bobrownik Małych – Leszek Katra, Stowarzyszenie CASTOR  z 

Bobrownik Małych. 

Cele konkursu: 

1.Promocja i kultywowanie tradycji wypieku  ciast domowym. 

2.Aktywizacji społeczności lokalnej. 

3.Wymiana doświadczeń i przepisów kulinarnych 

4.Wyłonienie oryginalnego i  najlepszego ciasta. 

Zasady udziału w konkursie: 

1. Uczestnikiem konkursu może  być każdy  mieszkaniec  Gminy Wierzchosławice. 

2. Każdy uczestnik może zgłosić jeden rodzaj ciastek w ilości 25 szt,( np. 25 szt. 

mufinków)  dodatkowo punktowane będzie wykorzystanie motywu bobra, czy to w 

nazwie czy w fantazyjnym , oryginalnym wypieku. 

3. Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zapoznanie się z regulaminem konkursu 

oraz wypełnieniem karty zgłoszeniowej(formularza) i dostarczenie do dnia 

20.06.2016 r. do Biblioteki Publicznej w Bobrownikach Małych lub e-mail: 

gbp.bm@op.pl  

4.  Formularz karty zgłoszeniowej znajduje się na stronie internetowej                                 

/ załącznik nr 1/, a także w Bibliotece Publicznej w Bobrownikach Małych.  

5. Osoby, które zgłosiły uczestnictwo w konkursie, winny w dniu imprezy „Dzień Bobra 

2016 „ tj. 2.07.2016 r od godz. 13.00  do 13.30 ,dostarczyć przygotowane ciasteczka 

do Domu Kultury w Bobrownikach Małych. 

6. Każde ciasteczka winny być przygotowane w sposób umożliwiający degustację przez 

Jury.  Ciasteczka zostaną oznaczone kodem: jury nie będzie znało twórcy ciasteczek, 

oceny dokona przed prezentacją ciastek na stosiku wystawniczym. Po ocenie Jury, 

ciastka  przeznaczone będą do sprzedaży na Kiermaszu charytatywnym z którego 

dochód przeznaczony będzie na remont oświetlenia w kuchni w Domu Kultury w 

Bobrownikach Małych. 
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Ocena i nagrody: 

1. Oceny wypieków dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 

2. Sposób punktacji Jury: 

- walory smakowe (1 – 5 punktów) 

- oryginalność, sposób dekoracji ciasta (1 – 5 punktów) 

-  wykorzystanie motywu bobra / napis, kształt, kolor( 1 – 5 punktów). 

Maksymalnie uczestnik może otrzymać 15 punktów. 

3. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołania. 

4. W konkursie zostaną przyznane trzy nagrody główne oraz wyróżnienia za Pyszne 

Ciasteczka 

5. Ogłoszenie  wyników oraz rozdanie nagród nastąpi w trakcie imprezy „Dzień Bobra 

2016” w Bobrownikach Małych w dniu 2.07.2016 r. ok. godz. 18,30. 

Postanowienia końcowe: 

1. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w 

regulaminie. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian 

w treści oraz wykładni niniejszego regulaminu. 

3. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na 

przetwarzanie danych osobowych, zgody na wykonanie fotografii ciasta oraz 

wykonawcy wyłącznie do celów konkursowych ( w tym publikacji prasowych i 

internetowych). 

4. Zgłoszenie potrawy do konkursu jest równoznaczne również z przekazaniem prawa 

na rzecz organizatora do publikacji informacji o tychże potrawach konkursowych w 

wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez organizatora oraz do 

wykorzystania na wybranych przez organizatora polach eksploatacji, jako element 

promujący Gminę Wierzchosławice oraz oddania ciasta na kiermasz bez uiszczenia 

autorowi należności finansowych. 

Termin konkursu 

1. Czas trwania konkursu: od 20.05.2016 r. do 02.07.2016 r. 

2. Finał konkursu odbędzie się w dniu 02 lipca 2016 r. podczas imprezy „Dzień Bobra 

2016” w Bobrownikach Małych.  

Wszelkie informacje udzielane są pod numerem telefonu: 600102976. 


