
REGULAMIN KONKURSÓW 
 

 
Organizator: Gmina Burzenin, Gminny Dom Kultury w Burzeninie. 

 

I. Cele konkursu 

Promocja obszarów wiejskich województwa łódzkiego. 

Popularyzacja i prezentacja dorobku mieszkańców wsi. 

Integracja i aktywizacja społeczności. 

 

II. Czas i miejsce 

Konkurs odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2022 r., podczas trwania imprezy plenerowej pn. 

„Festiwal Mleka i Miodu z akcentem dożynkowym”, któremu towarzyszy „Parada Kół Gospodyń 

Wiejskich”, w miejscowości Prażmów k. Burzenina. 

 

III. Uczestnicy konkursu 

Konkurs skierowany jest do Kół/Stowarzyszeń Gospodyń Wiejskich z terenu województwa 

łódzkiego, które wystawią się z swoim stoiskiem degustacyjnym podczas w/w imprezy. 

 

IV. Główne zasady uczestnictwa 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zapoznanie się z Regulaminem Konkursu oraz 

dokonanie Zgłoszenia (wysłanego do poszczególnych Urzędów Gmin oraz do pobrania na stronie 

internetowej: www.gdkburzenin.pl).  

Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do dnia 5 sierpnia 2022 r. 

Zgłoszenia dokonane po wskazanym terminie nie będą brane pod uwagę. 

2. Zgłoszenia można dokonać poprzez: 

- pocztę tradycyjną na adres: Gminny Dom Kultury w Burzeninie, ul. Rynek 8, 98-260    

  Burzenin (z dopiskiem: Konkurs kulinarny) 

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

- osobiste dostarczenie do Gminnego Domu Kultury w Burzeninie (w dniach pn. – pt. w godz. 8:00 

– 16:00).  

3. Zadanie konkursowe polega na: 

1. W przypadku konkurencji kulinarnych - dostarczeniu w dniu 20 sierpnia 2022 r. w godz. 13:00 

– 14:00 do organizatorów konkursu (namiot z napisem Biuro Zawodów, znajdujący się przy scenie) 

produktów: sernika domowej produkcji i chleba domowego wypieku, 

2. w przypadku konkurencji manualnych – wyznaczenie jednej osoby z KGW lub Stowarzyszenia i 

wzięcie udziału w jednej z konkurencji manualnych: najładniejszy produkt wykonany z wikliny lub 

najładniejszy produkt wykonany w gliny. Konkurencje manualne odbywać się będą podczas 

trwania imprezy. 

4. Każde KGW/Stowarzyszenie, które zadeklaruje uczestnictwo w imprezie „Festiwal 

Mleka i Miodu” i wystawi swoje stoisko degustacyjne musi wziąć udział w konkursie. 

KGW/Stowarzyszenie, które nie wystawi się ze stoiskiem degustacyjnym nie może wziąć udziału w 

w/w/ konkursach.  

5. Obowiązkiem jest wzięcie udziału w dwóch kategoriach kulinarnych i jednej manualnej.  

6. Wymagania dotyczące dostarczonych produktów: 

http://www.gdkburzenin.pl/
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a) Ciasto 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 sugerujących nazwę gminy, miejscowości lub KGW. Ciasto powinno być dostarczone na 

papierowym lub plastikowym talerzyku. Ciasto i naczynie na jakim zostanie podane nie podlega 

zwrotowi. 

b Należy dostarczyć mały bochenek chleba, bez żadnych napisów sugerujących nazwę 

gminy, miejscowości lub KGW. Chleb i naczynie na jakim zostanie podany nie podlega zwrotowi. 

7. 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. 

8. Dostarczając Formularz Zgłoszenia, Uczestnik Konkursu wyraża dobrowolnie zgodę na 

przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku w celu 

organizacji, przeprowadzenia Konkursu i promocji Festiwalu Mleka i Miodu. Uczestnik ma prawo 

do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak jest to równoznaczne z 

usunięciem z udziału w Festiwalu. Administratorem danych osobowych jest Gminny Dom Kultury 

w Burzeninie. 

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

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

Wynik jury jest ostateczny.  

10. Zwycięzcy otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.  

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

12. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

V.  Kryteria oceny  

w konkurencji kulinarnej:  

- zachowanie proporcji (zgodnie z pkt. IV. 6. a), 

- smak, 

- zapach, 

- barwa i struktura w przekroju, 

- wrażenie ogólne 

w konkurencji manualnej: 

- wrażenie ogólne, 

- dokładność wykonania. 

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 

 

 

 
 


