
REGULAMIN KONKURSU NA  ŚWIĄTECZNE 
PIERNIKI I CIASTECZKA PIERNIKOWE 

 
 
I POSTANOWIENIA OGÓLNE  
 

§ 1 
Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs NA            
ŚWIĄTECZNE  
PIERNIKI I CIASTECZKA PIERNIKOWE.  

§ 2 
Organizatorem konkursu są Gmina Mikołajki, ul Kolejowa 7 i Centrum Kultury „Kłobuk” w             
Mikołajkach, ul. Kolejowa 6 

§ 3 
Konkurs odbędzie się dnia 8 grudnia 2019 r. podczas Mikołajek w Mikołajkach            
organizowanych w Centrum Kultury „Kłobuk” w Mikołajkach, ul. Kolejowa 6.  
 
II CEL KONKURSU 
 

§ 4 
Celem konkursu jest: 

● Zaprezentowanie bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych  
● Kultywowanie i propagowanie wiedzy o kulinarnych tradycjach świątecznych  
● Prezentacja umiejętności kulinarnych uczestników konkursu  
● Wyłonienie najciekawszych propozycji wypieków świątecznych  
● Pobudzenie kreatywności społeczności lokalnej  
● Wymiana doświadczeń kulinarnych pomiędzy uczestnikami  
● Promowanie społecznej aktywności mieszkańców Gminy Mikołajki.  

 
III UCZESTNICY KONKURSU 
 

§ 5 
Konkurs adresowany jest do: 

● Mieszkańców Gminy Mikołajki (osób prywatnych) 
● Organizacji pozarządowych, stowarzyszeń 
● Nieformalnych grup mieszkańców Gminy Mikołajki 
● Firm i instytucji branży gastronomicznej 

 
IV PRZEBIEG I REGUŁY PRZEPROWADZANIA KONKURSU 
 

§ 6 
a) Konkurs odbędzie się w 2 kategoriach: 
● Ciasto piernikowe; 
● Ciasteczka piernikowe; 

b) Uczestnictwo w konkursie należy zgłosić najpóźniej w dniu imprezy (8 grudnia, w             
godz.9.00 - 10.00) lub wcześniej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres           
klobuk@mikolajki.pl. 
c) Gotowe ciasto wraz z przepisem na jego wykonanie należy dostarczyć 8 grudnia 2019              
roku w godz.9.00 - 10.00, bezpośrednio przed rozpoczęciem imprezy Mikołajki w           
Mikołajkach i przekazać organizatorom.  

mailto:klobuk@mikolajki.pl


d) Ciasto powinno być wyłożone na przygotowanej podkładce oraz opisane danymi           
wykonawcy (podanymi w zamkniętej kopercie dołączonej do podkładki, dane to: Imię           
nazwisko/nazwa, miejscowość oraz numer telefonu). 
 

§ 7 
Komisja konkursowa wyłaniając laureatów konkursu oceniać będzie przede wszystkim:  

● smak ciasta  
● sposób zaprezentowania wypieku (estetyka, dekoracja) 
● nawiązanie do tradycji (pochodzenie produktu, wykorzystanie składników       

regionalnych, szczególne elementy receptury nawiązujące do lokalnych tradycji).  
 

§8 
Wyniki konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w dniu konkursu 8 grudnia podczas             
podsumowania Mikołajek w Mikołajkach.  
 
V POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§9 
Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany konkursu w razie przyczyn od           
niego niezależnych lub zmiany terminu i miejsca ogłoszenia wyników konkursu.  
 

§10 
Wszystkie informacje dotyczące spraw nie wyszczególnionych w regulaminie można         
otrzymać pod pisząc na adres klobuk@mikolajki.pl  
 

§11 
Przystępując do konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych          
osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych              
(t. j. Dz. U. 2001, Nr 101, poz. 928 ze zm.) przez Organizatora w celach związanych z                 
przeprowadzeniem Konkursu i w zakresie niezbędnym do jego należytego         
przeprowadzenia.  


