
 
 

  
 

  
 

REGULAMIN KONKURSU NA „SWOJSKI CHLEB”  
Prostki, 4 września 2016 roku 

ORGANIZATOR 
Urząd Gminy Prostki  
 
CELE KONKURSU: 
- Kultywowanie i upowszechnianie polskiej tradycji wypieku chleba domowego; 
- Promocja zdrowej żywności 
- Prezentacja najlepszych i najsmaczniejszych chlebów domowych, wypiekanych na terenie Gminy 
Prostki 
 
UCZESTNICY 
1. Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy, którzy wypiekają amatorsko chleb w warunkach 
    domowych tj: 
    - osoby fizyczne zamieszkujące na terenie Gminy Prostki; 
2. Uczestnicy powinni wykazać się znajomością w przygotowaniu oryginalnych wypieków w oparciu 
    o polskie tradycje. 
3. Uczestnik powinien zadbać o walory estetyczne przygotowanego stoiska oraz odpowiednie  
    zaprezentowanie konkursowego wypieku. 
4. Uczestnik przystępujący do konkursu akceptuje w całości niniejszy Regulamin. 
5. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jeden chleb. 
 
ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

               1. Konkurs odbędzie się w dniu 4 września 2016 roku podczas Dożynek Gminno-Parafialnych    
                  w Prostkach. 
               2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dokonanie zgłoszenia na karcie zgłoszeniowej  
                   stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu, w terminie do 26.08.2016r. Zgłoszenia będą  
                   przyjmowane droga pocztową (na adres Urzędu Gminy w Prostkach, ul. 1 Maja 44B, 
                    19-335 Prostki), droga e-mailową 

3. Chleb należy dostarczyć do organizatorów do godz. 14:00 dnia 04.09.2016r. i wyeksponować, 
     na specjalnie przygotowanych do tego celu stoiskach, zlokalizowanych na placu dożynkowym –   
     boisko szkolne przy Szkole Podstawowej w Prostkach. (stoiska zapewnia organizator konkursu) 
OCENA 
1. Oceny chleba dokona Komisja powołana przez organizatorów konkursu. 
2. Komisja konkursowa dokonuje oceny w oparciu o następujące kryteria: wygląd, kolor, aromat,  
    smak, strukturę w przekroju, spójność, sprężystość, wrażenie ogólne, odwołanie do tradycji 
3. Każdy z członków komisji dokonuje oceny w oparciu o w/w kryteria, mając do dyspozycji skalę  
    punktową od 0 do 10. 
4. Członkowie jury nie mogą być uczestnikami konkursu. 
5. W przypadku sytuacji spornych wszelkie wątpliwości rozstrzyga przewodniczący jury. 
6. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej. 
7. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w czasie uroczystości dożynkowych 
    dnia 4 września 2016r. 
 
NAGRODY 
1.  I miejsce-nagroda, 
     II miejsce –nagroda, 
     III miejsce –nagroda. 
2. Dla wszystkich uczestników konkursu przewidziane są pamiątkowe dyplomy. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie. 

 



 

  

  załącznik nr 1 do regulaminu 

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU 

1. Dane Uczestnika Konkursu (Imię, nazwisko) 

..................................................................................................................................................... 

2. Adres i numer telefonu kontaktowego uczestnika zgłaszającego chleb do konkursu 

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Nazwa chleba zgłaszanego do konkursu 

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.  Krótki opis sposobu wypieku chleba i produktów, z których korzystano przy wypieku chleba 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią regulaminu konkursu na swojski chleb i akceptuję jego zapisy. 

Oświadczam, że jestem autorem zgłoszonego do konkursu produktu, wyrażam zgodę na publikowanie moich 

danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 

926) oraz wyrażam zgodę na opublikowanie mojego wizerunku wraz z wizerunkiem potrawy przez 

organizatorów konkursu. 

                                                                                                    ........................................................ 

                                                                                                           podpis uczestnika konkursu 

 

 

 


