REGULAMIN KONKURSU WIELKANOCNEGO
3 NAJ
NAJWIĘKSZA, NAPIĘKNIEJSZA, NAJSMACZNIEJSZA
BABKA WIELKANOCNA

1. ORGANIZATOR
Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji
Dzierżązna nr 4, 95-001 Biała
Tel. 42 717 84 66
www.dzierzazna.pl
e-mail:dzierzazna@dzierzazna.pl
2. CELE KONKURSU


Popularyzacja tradycyjnych świątecznych wypieków,



Wymiana doświadczeń kulinarnych wśród pań z KGW / Stowarzyszeń,



Aktywizacja społeczności lokalnej.

3. PRZEDMIOT KONKURSU
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie wypieku cukierniczego w postaci
tradycyjnej Baby Wielkanocnej.
i

najsmaczniejsze.

Swym

Ciasto powinno być największe, najpiękniejsze

wyglądem

nawiązywać

do

tradycji

Wielkanocnych.

Do konkursu nie mogą być zgłoszone ciasta będące gotowymi wyrobami cukierniczymi
wyprodukowanymi przez zakłady cukiernicze. Baby mogą być ozdobione przy użyciu
własnoręcznie wykonanych dekoracji i rekwizytów, które nadają się do spożycia.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA


Konkurs adresowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszeń z terenu Gminy
Zgierz.



Każde KGW oraz Stowarzyszenie może zgłosić do konkursu tylko jedną, samodzielnie
upieczoną Babkę Wielkanocną.



Do każdego ciasta należy włożyć chorągiewkę/etykietę z nazwą KGW / Stowarzyszenia



Ponadto należy załączyć:
* prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia

wg

wzoru załączonego do regulaminu.

4. TERMIN SKŁADANIA PRAC
Babkę Wielkanocną należy dostarczyć osobiście do Gminnego Centrum Kultury, Sportu
Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej w dniu 10 kwietnia (niedziela) w godzinach 9-10 oraz
14-15 .
5. KRYTERIA I OCENA PRAC


Ocena ciast odbędzie się w dniu 10 kwietnia podczas imprezy plenerowej „Zabawy
Rodzinne z Zającem Wielkanocnym”.



Oceny ciast dokona komisja wyłoniona z uczestników Zabawy Rodzinnej.



Decyzje jury są niepodważalne i nie przysługuje od nich odwołanie.



Przy ocenie prac będą brane pod uwagę przede wszystkim następujące kryteria:
* oryginalność, kreatywność, pomysłowość
* walory smakowe
* estetyka przygotowania oraz sposób dekoracji ciasta
* wielkość



Jury i Organizator dokona oceny wypieków wielkanocnych i nagrodzi laureatów.

6. ROZSTRZYGNIECIE KONKURSU
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 10 kwietnia 2022 roku podczas w/w imprezy.
Informacje o wynikach konkursu

zostaną umieszczone na stronie

internetowej

www.dzierzazna.pl oraz na profilu fb GCKSTiR następnego dnia roboczego.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Udział w konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem powyższego regulaminu.

Sprawy nieobjęte Regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.

