
REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO 
NA „NAJSMACZNIEJSZE CIASTO DROŻDŻOWE” 

DOŻYNEK POWIATOWO - GMINNYCH STOLNO 2016 
 
INFORMACJE OGÓLNE  
1. Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy w Stolnie.  

2. Konkurs skierowany jest do mieszkańców powiatu chełmińskiego.  

3. Celem konkursu jest:  
 

 prezentacja różnorodnych (tradycyjnych i współczesnych) przepisów na ciasto 
drożdżowe 

 sprawdzenie swoich umiejętności 

 aktywizacja mieszkańców powiatu 

 propagowanie tradycyjnego wypieku ciast  

 wymiana doświadczeń kulinarnych.  
 
ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA  
 
1. Zgłoszenia do udziału w konkursie  należy dokonać na karcie zgłoszenia 
stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu, w siedzibie Urzędu Gminy w 
Stolnie (biblioteka) w terminie do 25 sierpnia 2016 r., do godz. 15.00 osobiście lub 
pod numerami tel. 56 677 09 25,  56 677 09 13 

2. Zgłoszenia dokonane po terminie nie będą brane pod uwagę.  

3. Ciasto zgłoszone do konkursu powinno być dostarczone do godz. 14.30                - 
27 sierpnia do świetlicy wiejskiej w Stolnie 

4. W konkursie mogą brać udział tylko osoby indywidualne. 

5. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 
przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres) oraz na rozpowszechnianie 
wizerunku (dokumentacja fotograficzna) na potrzeby konkursu  
6.Do konkursu można zgłosić tylko jedno ciasto.  
 
ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU  
 
1. Konkurs odbędzie się będzie w dniu 27 sierpnia w dniu Dożynek Powiatowo-
Gminnych w Stolnie 

2. Zgłoszone do konkursu ciasto musi być własnoręcznym wyrobem osób 
zgłaszających.  
3. Ciasto można dowolnie wzbogacić naturalnymi dodatkami spożywczymi.  

4. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do prezentacji ciasta zgłoszonego                             
i opisanego w karcie zgłoszeniowej.   

5. Ciasta oceniać będzie powołana przez Organizatora komisja konkursowa.  

6. Członkowie komisji oceniają ciasta zgłoszone do konkursu przyznając punkty na 
karcie oceny.  



7. Wygrywają ciasta, które otrzymają największą liczbę punktów. Jeżeli tę samą liczbę 
punktów uzyskają dwa ciasta lub więcej- głos decydujący ma przewodniczący 
Komisji.  

8. Ocenie podlegać będzie:  
- spełnienie wymogów określonych regulaminem i tematyką konkursu  
- wygląd ciasta i dekoracja  
- smak, zapach, konsystencja  
- oryginalność i pomysłowość  
 
11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu Dożynek Powiatowo-Gminnych 27 
sierpnia 2016 r. na części oficjalnej ok. godz.16.30   
12. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.  
 
13. Nagrody: 
Trzy pierwsze miejsca będą nagrodzone atrakcyjnymi nagrodami.  
 
Uczestnicy „Gminnych Dożynek” będą mieli możliwość degustacji ciast oraz oddania 
głosu w Plebiscycie o Nagrodę Publiczności. Wśród uczestników plebiscytu 
wylosowana i nagrodzona zostanie 1 osoba. Ogłoszenie wyników ok. godz. 18.45 
 
 
Wszelkie informacje dotyczące konkursu dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy w 
Stolnie (biblioteka) oraz udzielane pod nr tel. 56 677 09 25 lub 56 677 09 13.  
Regulamin oraz zgłoszenie dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy w 
Stolnie 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 
 
                           Formularz zgłoszeniowy 

„NAJSMACZNIEJSZE CIASTO DROŻDŻOWE” 
DOŻYNKI POWIATOWO – GMINNE STOLNO 2016 

 
 

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 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 
 
 
 
………………………..                                        ………………………………. 

                    (Data)                                                                                  (Podpis uczestnika lub rodzica/opiekuna  
                                                                                                             prawnego w przypadku osób niepełnoletnich) 
        

 



 
 
 


