
REGULAMIN
III  KONKURSU NA NAJMACZNIEJSZE CIASTO Z JABŁKAMI 

W GMINIE SUWAŁKI 2017

Rozdział I

Postanowienia ogólne

1.  Regulamin  określa  zasady,  organizację  i  porządek  II  Konkursu  Kulinarnego na 

Najsmaczniejsze ciasto z jabłkami w Gminie Suwałki zwanym dalej Konkursem.

2. Organizatorem Konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem.

3. Przedmiotem konkursu jest ciasto z jabłkami wykonane samodzielnie.

4. Pod pojęciem „cisto z jabłkami” rozumie się słodki wypiek, w którym jednym ze 

składników jest jabłko.

5. Celem konkursu jest: 

a).  propagowanie oraz podnoszenie walorów kulturalnych i turystycznych regionu i 

jego produktów,

b). prezentacja, promocja i upowszechnianie tradycyjnych sztuk kulinarnych,

c).  zintegrowanie  środowiska  Gminy  Suwałki  i  gmin sąsiadujących we wspólnych 

działaniach na rzecz promocji produktów regionalnych.

6.  Konkurs  odbędzie  się  dnia  1  grudnia  2017  r.  w  Gminnym  Ośrodku  Kultury  

w Krzywem, Krzywe 9, 16-402 Suwałki, tel. 87 735 33 35, 87 735 33 32

Rozdział II

Zasady uczestnictwa

1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba, która samodzielnie wykona ciasto i zgłosi 

je do Konkursu. 

2. Jeden Uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 ciasto. 

3. Uczestnikiem może być jedna osoba, (nie będą brane pod uwagę duety ani zespoły).

4. Zgłoszenia ciasta do Konkursu należy dokonać na Karcie zgłoszenia, stanowiąca 

załącznik nr 1 do Regulaminu. 

5. Kartę zgłoszenia należy dostarczyć wraz z ciastem do GOK w Krzywem w dniu  1  

grudnia 2017 r. do godziny 17.45. 

6 Każde zgłoszenie musi zawierać: 



a). imię i nazwisko, adres oraz nr telefonu,

b). nazwę ciasta, 

c). zgodę na wykorzystywanie danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach 

informacyjnych i promocyjnych. 

6.  Uczestnicy  Konkursu  podpisując  zgłoszenie  do  Konkursu  akceptują  jego 

Regulamin.

Rozdział III

Zasady konkursu

1.  Przedmiotem  Konkursu  jest  ciasto,  w  którym  obligatoryjnym  składnikiem  jest 

jabłko. Ciasto może być serwowane na ciepło lub zimno. 

2.  Organizator  Konkursu  zapewnia  możliwość  podgrzania  potrawy  oraz  stół  do 

prezentacji

cista (do dyspozycji piekarnik elektryczny oraz kuchenka gazowa). 

Rozdział IV

Warunki organizacyjne

1.  Ciasta  oceniać  będzie  3  osobowe jury,  którego  skład  poda  Organizator  w dniu 

konkursu

Jury przyzna nagrody rzeczowe, na podstawie łącznej ilości punktów: I,II, III - miejsce

2. Ciasta konkursowe będą oceniane według kryteriów: 

a). smak – od 0 do 5 punktów, 

b). wygląd – od 0 do 5 punktów, 

3. W konkursie wyłonionych zostanie trzech laureatów. Laureaci otrzymają nagrody 

rzeczowe. 

4. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 1 grudnia 2017 r.  

w Gminnym Ośrodku Kultury w Krzywem.

5. Każdy Uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom.


