
REGULAMIN KONKURSÓW  

NA  

„NAJSMACZNIEJSZY SERNIK” 

„POTRAWĘ Z MIODEM CHARAKTERYSTYCZNĄ DLA II RP” 

„GADŻET PROMUJĄCY FESTIWAL MLEKA I MIODU” 

 
Organizator: Gmina Burzenin, Gminny Dom Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w 

Burzeninie. 

 

I. Cele konkursu 

Promocja obszarów wiejskich województwa łódzkiego. 

Popularyzacja i prezentacja dorobku mieszkańców wsi. 

Popularyzacja wszystkich elementów związanych z polskością i tradycją. 

Integracja narodowa i aktywizacja społeczności. 

(Impreza wpisuje się w działania mające na celu promocję 100-lecia Odzyskania przez Polskę 

Niepodległości). 

 

II. Czas i miejsce 

Konkurs odbędzie się w dniu 9 czerwca 2018 r., podczas trwania imprezy plenerowej pn. 

„Festiwal Miodu i Mleka”, któremu towarzyszy „Parada Kół Gospodyń Wiejskich”, na 

terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strumianach/k. Burzenina.  

 

III. Uczestnicy konkursu 

Konkurs skierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich z terenu województwa łódzkiego. 

 

IV. Zasady organizacyjne 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie Zgłoszenia (do pobrania na stronach 

internetowych: www.ugburzenin.home.pl, www.gdkburzenin.pl) 

Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do dnia 25 maja 2018 r. 

Zgłoszenia dokonane po wskazanym terminie nie będą brane pod uwagę. 

2. Zgłoszenia można dokonać poprzez: 

- pocztę tradycyjną (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Gminny Dom Kultury w 

Burzeninie, ul. Rynek 8, 98-260 Burzenin (z dopiskiem: „Konkurs kulinarny”) 

- e-maila: gbp.burzenin@pbp.sieradz.pl 

- fax; (43) 821 45 74 

- osobiste dostarczenie do Gminnego Domu Kultury w Burzeninie (w dniach pn. – pt. w godz. 

8:00 – 18:00).  

3. Zadanie konkursowe polega na dostarczeniu w dniu 9 czerwca 2018 r. w godz. 14:00 – 

14:30 do organizatorów konkursów (namiot z napisem Biuro Zawodów, znajdujący się przy 

scenie) niżej wymienionych produktów: 

1) sernika domowej produkcji, 

2) potrawy z miodem charakterystycznej dla II RP, 

3) gadżetu promującego imprezę „Festiwal Mleka i Miodu”. 

http://www.ugburzenin.home.pl/
http://www.gdkburzenin.pl/
mailto:gbp.burzenin@pbp.sieradz.pl


4. Każde KGW, które zadeklaruje uczestnictwo w imprezie „Festiwal Mleka i Miodu” może 

wziąć udział w trzech konkursach. Obowiązkiem jest wzięcie udziału w co najmniej w dwóch 

z wymienionych wyżej konkursów. 

5. Wymagania dotyczące dostarczonych produktów: 

1) Ciasto/Sernik dostarczone do Konkursu musi zawierać wymiary 15 x 15 cm, w tym 

przekrojone trzy niewielkie porcje (do degustacji dla komisji konkursowej). Nie może 

zawierać żadnych napisów zawierających nazwę gminy, miejscowości, KGW. Kawałek ciasta 

musi być dostarczony na papierowym lub plastikowym talerzyku. Ciasto nie podlega 

zwrotowi. 

2) Potrawa z miodem charakterystyczna dla II RP, (ciasto (15x15), napój alkoholowy lub 

bezalkoholowy (0,5 l) deser, sałatka, surówka, danie główne (1 porcja) musi być dostarczona 

na szklanym, papierowym lub plastikowym talerzyku/pojemniku, bez nazwy miejscowości 

lub innych informacji sugerujących skąd pochodzi. Talerzyk/pojemnik oraz potrawa nie ulega 

zwrotowi. 

3) Gadżet promujący imprezę „Festiwal Mleka i Miodu” może być wykonany dowolną 

techniką i z dowolnych materiałów (np. szydełko, rzeźba, malunek na szkle-desce itp.). 

Wymiary nie mogą być większe niż: szerokość - 30 cm x długość - 30 cm x wysokość - 30 

cm. Gadżet nie ulega zwrotowi i może służyć do promocji Gminy Burzenin. 

6. Przystępując do Konkursu, Uczestnicy akceptują Regulamin w całości i zobowiązują się do 

przestrzegania określonych w nim zasad. Niezastosowanie się do warunków ujętych w 

Regulaminie, eliminuje uczestnika z udziału w Konkursie. 

7. Dostarczając Formularz Zgłoszenia, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie i 

udostępnianie swoich danych osobowych na potrzeby prowadzenia Konkursu zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r., Nr 133, 

poz. 883 ze zm.). Uczestnik zgadza się na wykonanie i opublikowanie zdjęć, wykonanych 

podczas trwania Imprezy.  

8. Niezależne Jury wybierze trzy pierwsze miejsca w każdej z trzech wymienionych kategorii. 

Jury będzie przydzielało punkty przyznawane na zasadach opisanych w pkt. V. Wynik jury 

jest ostateczny.  

9. Zwycięzcy otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.  

10. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w dniu konkursu.  

11. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

 

V.  Kryteria oceny:  

- estetyka: zachowanie proporcji, kolorystyka, wrażenie ogólne  

- smak 

- technika wykonania (dodatkowo w przypadku gadżetów) 

 

Jury zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.  

Sprawy nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

 

Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu: (43) 821 45 74. 


