
 

 

 

ORGANIZATOR 

Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji 

Dzierżązna nr 4, 95-001 Biała 

Tel. 663 919 045 

www.dzierzazna.pl 

e-mail: biblioteka_dzierzazna@dzierzazna.pl 

 

CELE KONKURSU 

 

 Kultywowanie ludowej tradycji wytwarzania domowych syropów, likierów i nalewek. 

 Odkrywanie receptur  na najlepsze smaki „zamknięte w butelce”. 

 Upowszechnianie wiedzy na temat tradycji polskiej kuchni, ze szczególnym 
uwzględnieniem tradycyjnego domowego sposobu wytwarzania syropów, likierów  
i nalewek.  

 Wymiana doświadczeń między uczestnikami. 
 

PRZEDMIOT KONKURSU 

 

Zadaniem konkursowym jest własnoręcznie przygotowane domowym sposobem 
„wyroby” takie jak syropy, likiery, nalewki. Butelki powinny być oznaczone etykietą  
z nazwą danego wyrobu. Do konkursu zgłaszać można produkty,  które nie są dostępne 
w komercyjnej sprzedaży. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

 Konkurs adresowany jest do pełnoletnich mieszkańców Gminy Zgierz. 

 Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość produktów.  

 Smaki „zamknięte w butelce” (bezalkoholowe) dostarczone na konkurs powinny być  
wykonane od początku do końca przez uczestnika konkursu. 

 Do każdego dostarczonego produktu należy dołączyć kartkę, która zawiera nazwę 
produktu, imię i nazwisko autora oraz numer telefonu. 

 Wszystkie zgłoszone syropy, likiery, nalewki  stają się własnością Organizatora. 
 

http://www.dzierzazna.pl/


 

TERMIN SKŁADANIA WYROBÓW 

 

 Zgłoszenia należy dokonać telefonicznie do 29 marca 2023  (od poniedziałku  
do piątku w godzinach 9:00 – 15:00). 

 Zgłoszony produkt trzeba dostarczyć w dniu 2 kwietnia w godzinach 13:00 – 14:00                 
do siedziby  Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej. 
 

KRYTERIA I OCENA PRAC 

 

 Ocena wyrobów odbędzie się w dniu 2 kwietnia podczas imprezy plenerowej 
„Tradycje i zabawy Wielkanocne”. 

 Oceny oraz wyłonienia laureatów dokona Komisja powołana przez Organizatora. 

 Decyzje jury są  niepodważalne i nie przysługuje od nich odwołanie.  

 Przy ocenie prac będą brane pod uwagę przede wszystkim następujące kryteria:  
* walory smakowe,  
* wykorzystanie lokalnych składników, 
* estetyka prezentacji.  

 Nagrodzone zostaną pierwsze 3 miejsca (Organizator zastrzega sobie prawo  
do innego podziału nagród). 

 Produkty zaprezentowane w konkursie, po ocenie przez komisję zostaną 
przeznaczone do ogólnej degustacji. 

 

ROZSTRZYGNIECIE KONKURSU 

 

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 2 kwietnia 2023 roku podczas imprezy 
plenerowej „Tradycje i zabawy Wielkanocne” w Gminnym Centrum Kultury, Sportu, 
Turystyki i Rekreacji Dzierżązna 4, która rozpocznie się o godzinie 15:30 na którą 
serdecznie zapraszamy.  
Informacje o wynikach konkursu zostaną umieszczone na stronie  internetowej 
www.dzierzazna.pl oraz  na profilu fb GCKSTiR. 
 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

 Udział w konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem powyższego regulaminu. 

 Sprawy nieobjęte Regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku właściciela  
oraz zdjęcia pracy konkursowej. 

 
 

http://www.dzierzazna.pl/

