
  

REGULAMIN  KONKURSU 

„SAŁATKA WIELKANOCNA Z JAJEM” 
Książki 2023r. 

 
 

 
1. Organizator konkursu: 

 
Organizatorem konkursu jest Gminny OśrodekKultury w Książkach.  
 
 

2. Data i miejsce organizacji rozstrzygnięcia konkursu: 
 

Prezentacja konkursowa oraz rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 30 marca 2023 r.          
o godz. 12.00,  w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach. 
 

3. Cel konkursu: 
 

 Kultywowanie tradycji i zwyczajów świątecznych. 
 Wymiana doświadczeń kulinarnych. 
 Aktywizacja społeczności lokalnej. 
 

4. Adresaci Konkursu: 
 

Konkurs skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców Gminy Książki. 
 

5. Organizacja  konkursu: 
 

 W konkursie może wziąć udział każdy pełnoletni mieszkaniec Gminy Książki, który 
przygotuje sałatkę wielkanocną z jajem według własnego przepisu.  
 Zgłaszający ponosi koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem potrawy na 
konkurs. 
 Oceny sałatki wielkanocnej dokona komisja konkursowa powołana 
przez organizatora. 
 Sałatka wielkanocna oceniana będzie w następujących kategoriach: 
1. Smak 
2. Prezentacja 
3. Estetyka podania 
 
Przy ocenie Komisja Konkursowa kierować się będzie następującymi kryteriami: 
 
1. Dobór składników i dodatków. 
2.Walory smakowe. 
3. Estetyka podania. 
4.Zgodność z tematem przewodnim. 

http://www.centrumarteria.pl/sites/default/files/Regulamin.pdf#page=1
http://www.centrumarteria.pl/sites/default/files/Regulamin.pdf#page=1


 
 Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich 
odwołanie. 
 Z posiedzenia komisji konkursowej zostanie sporządzony protokół. 
 Komisja konkursowa składa się z co najmniej 3osób. 
 Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, 
zdjęć fotograficznych i informacji o zwycięzcach i uczestnikach 
konkursu. 
 Regulamin Konkursu jest udostępniony do wglądu w siedzibie 
 organizatora, a także na stronie internetowej www.gokksiazki.pl 
 W konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie komisji konkursowej 
oraz ich najbliższa rodzina. 
 W konkursie nie mogą startować zawodowi kucharze. 
 Dla zwycięzców konkursu przewidziane są 3 nagrody główne ( za I, II i III miejsce) 
oraz upominki dla każdego uczestnika. 
 Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 
(imię, nazwisko, adres) i publikację, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia, 
zgłoszonych do konkursu oraz zdjęć potraw  konkursowych. 
 Organizator  zastrzega sobie prawo dokonywania zmian  
w niniejszym regulaminie. 
 Uczestnik konkursu zgłasza swój udział w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Książkach ul. Szkolna 4 do dnia 23 marca 2023r. 
 
 Sałatkę wielkanocną należy dostarczyć w dniu 30 marca 2023r. do godz. 11.00 
 Tego samego dnia komisja konkursowa powołana przez organizatora oceni  
i wybierze najlepszą sałatkę wielkanocną z jajem. Komisja konkursowa będzie 
obradowało od godz. 11.10 
 Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem 
 regulaminu konkursu. 
 
Po rozstrzygnięciu konkursu o godzinie 12.00 odbędzie się degustacja konkursowych 
sałatek wielkanocnych z jajem. 
 

Uwaga !!! 

Do każdej potrawy należy dołączyć przepis kulinarny. 

http://www.gokksiazki.pl/

