
 

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 zwyczajów i tradycji wypieku babek wielkanocnych. 

 Wzmacnianie więzi rodzinnych przy wspólnej  pracy. 

 Rozbudzanie zainteresowań kulinarnych dzieci.  
 

PRZEDMIOT KONKURSU 

Zadaniem uczestników konkursu jest wspólne przygotowanie w gronie rodzinnym wypieku 
cukierniczego w postaci tradycyjnej „Babki Wielkanocnej”. Swym wyglądem ciasto powinno 
nawiązywać do tradycji Wielkanocnych. Do konkursu nie mogą być zgłoszone wypieki 
będące gotowymi wyrobami cukierniczymi wyprodukowanymi przez zakłady cukiernicze. 
Zakazane jest także użycie gotowych ozdób cukrowych np. postaci, figurek. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

 Konkurs adresowany jest do rodzin z terenu Gminy Zgierz. 

 Rodzina może zgłosić do konkursu tylko jedną, samodzielnie upieczona Babkę 
Wielkanocną. 

 Udział w konkursie należy zgłaszać telefonicznie do 29 marca 2023 (od poniedziałku  
do piątku w  godzinach 9:00 – 15:00). 

 Do każdego ciasta należy włożyć chorągiewkę/etykietę z nazwiskiem rodziny.  

 Ciasto z chwilą przekazania przechodzi na własność Organizatora. 
 
 

TERMIN SKŁADANIA PRAC 
 
Babkę Wielkanocną należy dostarczyć osobiście do Gminnego Centrum Kultury, Sportu 
Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej w dniu 2 kwietnia między godziną 13:00 – 14:00. 
 
 

http://www.dzierzazna.pl/


 
 
KRYTERIA I OCENA PRAC 
 

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

 Babki Wielkanocne oceni powołane jury. 

 Decyzje jury są  niepodważalne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

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

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

 
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/

