
Regulamin Konkursu „Babka Wielkanocna – tradycja i smak” 
 

 

§ 1 

1. Organizatorem Konkursu jest Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej. 

2. Cele Konkursu: 

 aktywizacja i integracja społeczności lokalnej, 

 wydobycie potencjału kulinarnego wśród mieszkańców gminy Leśna, 

 propagowanie zdrowego stylu odżywiania oraz wymiana doświadczeń kulinarnych. 

3. Uczestnikami Konkursu mogą być mieszkańcy gminy Leśna. 
 

§ 2 

1. Termin i miejsce Konkursu: 4 kwietnia 2017r. od godz. 15:00 w Ośrodku Kultury i Sportu  

w Leśnej, przy ul. Orzeszkowej 5a. 

2. Zasady uczestnictwa: 

a) udział w Konkursie może wziąć każdy mieszkaniec gminy Leśna, 

b) jedna osoba może zgłosić do Konkursu tylko jedno ciasto, 

c) uczestnik zgłaszając się do Konkursu jednocześnie wyraża zgodę na wyeksponowanie wypieku na 

specjalnie przygotowanym stole oraz na przeznaczenie do degustacji przez uczestników projektu. 

3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zgłoszenie chęci udziału: osobiście w Domu Kultury 

bądź telefoniczne (tel. 75 72 11 579) lub e-mail (okislesna@wp.pl) do dnia 30 marca 2017r.  

4. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu Konkursu tj. 02.04.2017 
 

§ 3 

1. Prezentacje uczestników będą oceniane przez 3-osobowe jury. 

2. Kryteria oceny stosowane przez jury: 

 walory smakowe, 

 walory estetyczne, 

 pomysłowość i oryginalność wykonania. 

3. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne. Laureatom i wykonawcom nie przysługuje odwołanie. 

4. Ocena i nagrody: 

 Komisja nagrodzi I, II i III miejsce nagrodami rzeczowymi, 

 pozostali uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy  

§ 4 

1. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację Regulaminu Konkursu przez uczestników  

2. Uczestnicy biorą udział w Konkursie oraz przyjeżdżają na koszt własny. 

3. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację 

swojego wizerunku (zdjęcia).  

4. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do zamieszczania informacji o uczestnikach 

w swoich materiałach promocyjnych. 

5. Informacje o uczestnikach i zwycięzcy wraz ze zdjęciami z Konkursu zostaną podane do publicznej 

wiadomości i opublikowane w miesięczniku lokalnym Panorama Leśnej oraz na stronach 

internetowych facebook, www.okislesna.pl oraz www.lesna.pl. 
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