
 

           

 

 

 

 

 

 Regulamin  
konkursu wypieków wiejskich 

„Chata z piernika w 

zimowej szacie” 
 

I. Organizatorem konkursu jest Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku. 

II. Celem konkursu jest: 

  - podtrzymanie i krzewienie tradycji wypieku domowych ciast, 

  - prezentacja umiejętności w wypiekaniu i dekoracji wypieków 

                 - integracja środowisk wiejskich poprzez zaangażowanie w rywalizację, 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

1. W konkursie mogą brać udział mieszkańcy obszarów wiejskich województwa 

     lubuskiego 

 2. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy oraz opis wypieku 

        należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 listopada 2020 r.  

                 na adres: 

      Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91  66-100 Sulechów 

      lub e-mailem na adres: g.nowakowska@lodr.pl 

     lub faxem: 68 385 20 91 

3. Uczestnicy konkursu dostarczą opis wypieku zawierający: zastosowane składniki, 

     sposób przygotowania. 

4. Zgłaszający ponoszą koszty związane z przygotowaniem  i  dostarczeniem  

      wypieku do Konkursu. 

  5. Surowce, z których wykonany będzie wypiek muszą być świeże i pierwszorzędnej 

      jakości. 

 IV. Postanowienia ogólne: 

1. Przedmiotem konkursu jest wypiek ciasta, którego temat brzmi:  

    Chata z piernika w zimowej szacie. 

2. Formą wypieku ma być chata wykonana z ciasta piernikowego, ze zdobieniami 

     nawiązującymi do pory roku - zimy (oceniana będzie oryginalność, 

     pomysłowość) 

  3. Organizator nie zwraca uczestnikom kosztów udziału w konkursie. 

  4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego dysponowania wypiekami, 

       przepisami na wypieki zgłoszone do konkursu, na wykonywanie autorskich praw 

       zależnych poprzez opracowania przeróbki i adaptację tych przepisów w celach 

       promocyjnych i szkoleniowych oraz publikacji zdjęć prezentowanych wypieków, 

  5. Organizator zastrzega sobie prawo do upowszechniania danych osobowych     

       wszystkich uczestników konkursu.  
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  6. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń. 

 

       V. Harmonogram konkursu: 

1. Do 16 listopada 2020 r. przyjmowanie pisemnych zgłoszeń uczestnictwa  

       w konkursie oraz opisu wypieku.   

 2.  Do dnia 30 listopada 2020 r., dostarczenie wypieku do siedziby Lubuskiego 

      Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku, adres: Kalsk 91 

        VI. Kryteria oceny dań: 

1. Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Lubuskiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego w Kalsku dokona oceny wypieków, wykona dokumentację zdjęciową  

       i ustali podział nagród. 

2.   Pracami komisji kieruje przewodniczący. 

3.   Kryterium oceny dań: 

       - wygląd (oryginalność, pomysłowość) 

 4.   Każda z osób wchodzących w skład komisji będzie dysponować pulą 0-5 punktów.  

       Punkty przyznane przez członków komisji będą sumowane.  

5.   Na podstawie punktowej oceny komisja przyzna miejsca i nagrody pieniężne. 

      Wypieki z najwyższą liczbą punktów otrzymają nagrody. 

6.   Fundatorem nagród jest dyrektor Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego  

            w Kalsku.  

            Nagrody pieniężne w wysokości:  

             I miejsce – 500,00 zł  

            II miejsce – 300,00 zł 

             III miejsce – 200,00 zł         

7. Komisja oceni wszystkie zgłoszone wypieki, przydzieli nagrody, sporządzi 

      protokół z obrad, który podpiszą wszyscy jej członkowie. 

8. Od podjętej przez komisję decyzji o przyznaniu nagród nie będzie odwołania.  

9. Wyniki Konkursu oraz fotoreportaż prezentujący wszystkie zgłoszone wypieki, 

      przedstawione zostaną na stronie internetowej LODR: www.lodr.pl w miesiącu 

      grudniu 2020 roku. 
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