
REGULAMIN IV KONKURSU 

NA NAJSMACZNIEJSZY PĄCZEK I WYPIEK KARNAWAŁOWY 

W GMINIE SUWAŁKI 

Rozdział I 

Postanowieni ogólne

1. Regulamin  określa  zasady,  organizację  i  porządek  IV Konkursu  na  Najsmaczniejszy

pączek i wypiek karnawałowy w Gminie Suwałki, zwanym dalej Konkursem.

2. Organizatorem Konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem. 

3. Przedmiotem konkursu jest pączek i wypiek karnawały.

4. Celem konkursu jest: 

a)  prezentacja i upowszechnianie tradycyjnych sztuk kulinarnych,

b)  propagowanie sztuki kulturalnej w kontekście walorów turystycznych regionu i jego

charakterystycznych produktów,

c) integracja społeczności Gminy Suwałki oraz gmin sąsiadujących poprzez działania na

rzecz promocji produktów regionalnych.

5. Konkurs odbędzie się dnia 9 lutego 2018 roku r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury

w Krzywem, Krzywe 91, 16-402 Suwałki (tel. 87 735 33 32. www.krzywe.com.pl)

Rozdział II

Zasady uczestnictwa

1. Uczestnikiem  Konkursu  może  być  osoba,  która  samodzielnie  wykona  produkt

kulinarny (pączek, wypiek karnawałowy) i zgłosi je osobiście do Konkursu.

2. Każdy z uczestników powinien zgłosić do Konkursu minimum 3 porcje wypieków w

poszczególnej kategorii do celów oceny przez jury konkursowe oraz dowolną ilość

produktu do degustacji pokonkursowej.

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

4. Zgłoszenie  uczestnictwa  w  Konkursie  należy  dokonać  wraz  z  kartą  zgłoszenia,

stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu.

5. Kartę  zgłoszenia  należy  dostarczyć  wraz  z  produktem  kulinarnym  do  GOK  w

Krzywem, w dniu 9 lutego 2018 roku r. do godz. 17.45.

6. Uczestnicy konkursu podpisując zgłoszenie do Konkursu akceptują jego Regulamin. 



Rozdział III

Warunki organizacyjne

1. Produkty kulinarne zgłoszone do Konkursu (pączki i wypieki karnawałowe) oceniać

będzie 3 osobowe jury, którego skład poda Organizator w dniu Konkursu.

2. Jury dokona oceny według następujacych kryteriów:

a) smak – od 0 do 5 punktów, 

b) wygląd – od 0 do 5 punktów,

3. Jury konkursowe wyłoni trzech laureatów w każdej  kategorii.  Laureaci otrzymają

dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

4. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 9 lutego 2018 roku r.

w Gminnym Ośrodku Kultury w Krzywem. 


