
KONKURS KULINARNY  
 

NA NAJLEPSZE MIODOWE CIASTECZKA  
 

„Słodycz miodem płynąca” 
 

 
REGULAMIN 

 

I. ORGANIZATOR 
 

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Złoty Potok" 
 
 

II. DATA I MIEJSCE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 
 

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 7 sierpnia 2016r. 
w godzinach od 14. 00 do 17.00 podczas imprezy "Festiwal Miodu 
w Jelnej". 
 

III. CEL KONKURSU: 
 

1. promocja lokalnych wyrobów ciastkarskich z wykorzystaniem 
naturalnego miodu,  

 
2. aktywizacja osób z zamiłowaniem do kulinariów.  

 
3. wymiana doświadczeń piekarskich i przepisów na ciasteczka 

z użyciem miodu. 
 

4. budowa więzi wewnątrz społeczności lokalnej. 
 

 
IV. ADRESACI KONKURSU 

 
Konkurs adresowany jest do wszystkich osób, bądź organizacji, które 
wyrażą chęć uczestnictwa w nim na warunkach niniejszego regulaminu.  
 

 
  



V. WARUNKI UCZESTNICTWA: 
 

Przystąpienie do konkursu następuje poprzez: 
-   zapoznanie się z regulaminem konkursu, 
- upieczenie i dostarczenie 1 kg  ciasteczek miodowych wraz z dokładnym, 
sporządzonym na piśmie przepisem do Domu Kultury w Jelnej w dniu 7 
sierpnia 2016 r. na godz. 14. 
 
Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone ciasteczka, które w wadze 
1 kg. zawierają minimum 20 dkg regionalnego miodu. 
 
Wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy regulamin ustala  
organizator. 
 

VI. OCENA PRAC: 
 

1. Oceny wypieków dokona Komisja Konkursowa z udziałem eksperta 
kulinarnego powołana przez Organizatora 
 
2. Kategorie oceny:  

 smak,   1- 5 pkt 

 wygląd,  1-5 pkt 

 ilość użytego miodu,1-5 pkt 

 szczegółowość, zrozumiałość i dokładność przepisu 1-5 pkt 
 

3. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich 
odwołanie. Z posiedzenia komisji konkursowej zostanie sporządzony 
protokół.  
 
4. Uczestnicy przygotowują konkursowe wypieki na własny koszt.  
 
5. Przedłożone do konkursu ciasteczka nie podlegają zwrotowi.  
 
6. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie dwa rodzaje 
ciasteczek. 
 
7. Przedłożone do konkursu wypieki, celem zachowania anonimowości 
dla komisji konkursowej zostaną oznaczone wyłącznie numerkiem 
wylosowanym przez uczestnika. 
 
8. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem 
praw do wykorzystania prac w celach promocyjnych Konkursu. 
  



VII. NAGRODY: 
 

Laureaci 4 pierwszych miejsc otrzymają BARDZO ATRAKCYJNE 
NAGRODY.  Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają nagrody upominki.  
 

 
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 

 Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, 
nazwisk, zdjęć oraz informacji o zwycięzcach, oraz  uczestnikach 
konkursu, przy czym nie będzie podawał  miejsc uczestników, którzy 
nie zostali laureatami. 

 Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zamieszczania 
przepisów, zdjęć i informacji o ciasteczkach konkursowych w swoich 
materiałach i informacjach promocyjnych.  

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

 Niniejszy regulamin jest jedynym określającym zasady konkursu.  
 
 

IX.KONTAKT 
 

Osoba do kontaktu w sprawach konkursu: Alina Indycka tel. 531 789 303  
 
 
Zapraszamy do udziału i życzymy wielu wspaniałych pomysłów 


