
 

 

 

 

Regulamin konkursu  
na najlepszy własny wypiek ciasta 

 

 

Organizator:  Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała 

 
Data i miejsce rozstrzygnięcia konkursu: Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 
20.08.2017 r. podczas Dożynek Gminy Pleśna. 

 
Cele i założenia konkursu: 

1. Przypomnienie, promocja i kultywowanie tradycji wypieku ciast. 

2. Prezentacja najlepszych i najsmaczniejszych wypieków ciast z terenu Lokalnej Grupy 
Działania Dunajec-Biała. 

3. Wymiana doświadczeń z zakresu wypieku ciast. 

5. Aktywizacja społeczności lokalnej oraz integracja środowiskowa i międzypokoleniowa. 

 
Zasady uczestnictwa: 

1. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich i ma charakter otwarty. Dopuszcza się 
możliwość udziału w konkursie również osób niepełnoletnich, za zgodą rodzica lub opiekuna 
prawnego.  

2. Przedmiotem konkursu jest upieczenie najlepszego, własnego ciasta. 

3. Uczestnikami konkursu mogą być osoby indywidualne lub zespoły (np. koła gospodyń   
wiejskich, rady sołeckie, rady kościelne, OSP itp.). 

4. Uczestnicy dostarczają ciasto dnia 20.08.2017 r. do godz. 15:00 na stoisko organizatora 
Dożynek Gminy Pleśna. 

5. Dostarczone do konkursu ciasto musi być własnoręcznym wyrobem osób zgłaszających. 

6. Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz 
wypełnienie karty zgłoszeniowej i dostarczenie osobiście do biura Lokalnej Grupy Działania 
Dunajec-Biała, ul. Browarki 7, 32-840 Zakliczyn lub pocztą e-mail na adres: 
biuro@dunajecbiala.pl.  



7. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane na formularzu zgłoszeniowym w nie 
przekraczalnym terminie do dnia 18.08.2017 r. 

8. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej www.dunajecbiala.pl 

9. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestników zgody 
na: 

- przetwarzanie danych osobowych związanych z konkursem; 

- nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystania receptury ciasta zgłoszonego na 
konkurs oraz zdjęć z wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda 
obejmuje wykorzystanie, utrwalenie, obróbkę i powielanie wykonanych materiałów za 
pośrednictwem dowolnych mediów w celach związanych z konkursem oraz w celach 
statutowych i promocyjnych Organizatorów. 

 10. Ciasta oceniać będzie powołana przez Organizatorów komisja konkursowa. 

 

Kryteria oceniania wypieków konkursowych: 

Komisja dokona oceny wypieków biorąc pod uwagę następujące kryteria: 

1. Wygląd i dekorację ciasta. 

2. Walory smakowe.  

 

 

 

 

 


