
Konkurs  jest wspólfinansowany ze środków otrzymanych z budżetu Gminy Żmigród 

Regulamin konkursu kulinarnego 

„Wariacje pierogowe” 

 

§1 

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs kulinarny pt. Wariacje 

pierogowe” zwany dalej „Konkursem”.  

2. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Klubu Seniora „Humorek”.  

3. Konkurs odbędzie się 08.12.2019 r. na rynku w Żmigrodzie podczas Jarmarku 

Bożonarodzeniowego. 

§2 

Podmiotem konkursu są tradycyjne pierogi, które robi się w Kuchni Polskiej. 

§3 

Uczestnikami konkursu mogą być: 

- pełnoletnie osoby fizyczne, 

- koła gospodyń wiejskich reprezentowane przez 2-3osoby, 

- stowarzyszenia reprezentowane przez 2-3 osoby. 

W konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie komisji konkursowej oraz członkowie ich 

rodzin.  

§4 

Warunkiem udziału w Konkursie jest : 

1) zgłoszenie chęci udziału w konkursie poprzez kontakt telefoniczny pod  numerem  661 742 

785 do dnia 29 listopada 2019 do godziny 10.00, 

2) przygotowanie jednego rodzaju pierogów w ilości min. 5 kg oraz 3 porcji degustacyjnych 

na tackach dla członków komisji. Przygotowane pierogi należy dostarczyć w dniu 8 grudnia 

2019 roku w godzinach 12.20-12.40 na żmigrodzki rynek (pod wskazany przez organizatora 

namiot).  

§ 5 

Organizator dla wszystkich uczestników konkursu zapewnia: 

1)  teren przeznaczony na stanowisko konkursowe, wyposażony w miejsce do prezentacji 

produktu oraz miejsce siedzące, 

2)  Zwrotu kosztów poczynionych na zakup towaru niezbędnego do przygotowania pierogów 

po okazaniu dokumentów księgowych wystawionych na dane organizatora konkursu. Kwota 

zostanie ustalona podczas zebrania organizacyjnego w dniu 29.11.2019 o godzinie 10.00 w 

Żmigrodzkim Ośrodku Kultury, 
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3) Organizator nie zapewnia urządzeń do podgrzewania lub gotowania oraz nie zapewnia 

naczyń jednorazowego użytku, 

4) Organizator zapewnia możliwość skorzystania z źródła prądu, lecz odpowiednie 

przedłużacze uczestnicy konkursu zapewniają sobie we własnym zakresie.  

§ 6 

Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do : 

1) poniesienia kosztów dojazdu i zakupu produktów potrzebnych do wykonania dania 

konkursowego, 

2) przygotowania pierogów przy zachowaniu wszelkich standardów sanitarno-

epidemiologicznych, 

3) zapewnienia niezbędnego sprzętu kuchennego w celu utrzymania odpowiedniej 

temperatury potrawy oraz zastawy do serwowania dań, 

4) zaopatrzenia stoiska w naczyniach jednorazowe (tacki, talerzyki, sztućce) oraz 

przygotowanie dań w porcjach umożliwiających degustację dla mieszkańców.  

§ 7 

1. Produkt zgłoszony do konkursu powinien być dostarczony na miejsce imprezy, zgłoszony 

do organizatora, gdzie zostanie mu nadany numer.  

2. Produkty oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez organizatora. Komisja 

składać się będzie  z 3 osób.   

3. Przy ocenie komisja konkursowa kierować się będzie smakiem oraz wyglądem. W tych 

kryteriach przyzna punkty w skali od 0 do 10.   

4. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 8.12.2019 roku około godziny 14.00/15.00.  

§ 8 

Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Informacja o nagrodzonych zostanie podana do publicznej wiadomości przez organizatora 

konkursu.  

§ 9 

Szczegółowe informacje udziela Pani Zofia Waścińska pod numerem telefonu 661 742 78  

§ 10 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego regulaminu                         

w ważnych nieprzewidzianych kwestiach.  
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