
 

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

NA NAJLEPSZE DOMOWE PĄCZKI  
 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs na 

NAJLEPSZE DOMOWE PĄCZKI. Przedmiotem konkursu są domowe wypieki typu 

pączki, faworki. 

 

§ 2 

Organizatorem konkursu jest Wielkopolska Izba Rolnicza oraz Starostwo Powiatowe w 

Pleszewie. 

 

§ 3 

Konkurs odbędzie się dnia 20 lutego r. podczas Forum Rolniczego Powiatu Pleszewskiego. 

II CEL KONKURSU 

§ 4 

Celem konkursu jest: 

- popularyzacja domowych wypieków, 

- prezentacja umiejętności kulinarnych uczestników konkursu, 

- pobudzenie kreatywności społeczności lokalnej, 

- wymiana doświadczeń kulinarnych pomiędzy uczestnikami, 

- promowanie społecznej aktywności mieszkańców wsi.  

III UCZESTNICY KONKURSU 

§ 5 

Konkurs adresowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszeń działających na 

terenie powiatu pleszewskiego. 

IV PRZEBIEG I REGUŁY PRZEPROWADZANIA KONKURSU 

§ 6 

a) Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa w konkursie 

telefonicznie na nr 62 742 49 41 oraz dostarczenie gotowych produktów konkursowych 

wraz z przepisem do godz. 9.30 w dniu konkursu do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 

Rolniczego w Marszewie (Marszew 22, 63-300 Pleszew) 

b) Produkt należy opisać danymi KGW/ Stowarzyszenia. 

c) Do konkursu może przystąpić maks. 10 podmiotów. 

d) Koszty wykonania produktów konkursowych pokrywają zgłaszający, natomiast koszt 

nagród oraz koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy. 

e) Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko / nazwa koła gospodyń wiejskich, 

stowarzyszenia) oraz rozpowszechnianie wizerunku (dokumentacja fotograficzna) na 

potrzeby konkursu oraz jego promocji. 

§ 7 

a) Komisja konkursowa oceniać będzie przede wszystkim:  

 oryginalność receptury,  

 estetykę wykonania, 

 walory smakowe, 

 subiektywne odczucia członków komisji po degustacji. 

Decyzje komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

§8 

a) Dla uczestników konkursu przewidziane są upominki.  

b) Wyniki konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się po zakończeniu Forum 

Rolniczego Powiatu Pleszewskiego. 

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§9 

Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany konkursu w razie przyczyn od niego 

niezależnych lub zmiany terminu i miejsca ogłoszenia wyników konkursu.  

§10 

Wszystkie informacje dotyczące spraw nie wyszczególnionych w regulaminie można 

otrzymać pod numerem tel. 62 742 49 41 

§11 

Przystępując do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych 

osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 

Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanym dalej RODO). 

 


