
  Regulamin Konkursu  

na Najpiękniejszą i Najsmaczniejszą Babkę 

Wielkanocną 
 
 

1. Organizator konkursu 

 Organizatorem konkursu jest  Stowarzyszenie Klubu Seniora „Humorek” 

2. Cel konkursu: 

 Przypomnienie oraz kultywowanie zwyczajów i tradycji wypieku babek 

wielkanocnych. 

 Wymiana doświadczeń kulinarnych. 

 Aktywizacja społeczności lokalnej 

 Promocja lokalnego tradycyjnego wypieku. 

3. Adresaci Konkursu: 

Konkurs skierowany jest do osób fizycznych, grup formalnych i nieformalnych. 

4. Organizacja Konkursu 

 W konkursie może wziąć udział  każdy,  kto zgłosi chęć udziału do 27.03.2017 r. i 

dostarczy wypełnioną kartę zgłoszenia do Organizatora, a w dniu Jarmarku do godz. 

11:00 dostarczy własnoręcznie upieczoną babkę.    

 Zgłaszający ponosi koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem wypieku 

cukierniczego na konkurs. 

 Jedna osoba bądź grupa przekazuje do oceny jedną babkę.  

 Oceny babek wielkanocnych dokona komisja konkursowa powołana przez 

organizatora. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej 

odwołanie  

 Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć 

fotograficznych i informacji o zwycięzcach i uczestnikach konkursu.  

 Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.zpk-zmigrod.eu, 

www.zmigrod.com.pl oraz u Organizatora. 

 W konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie komisji konkursowej.   

 Dla wszystkich uczestników konkursu przewidziane są dyplomy, dla zwycięzców 

nagrody. 

5. Kryteria oceny dokonane przez komisje konkursową: 

1) Ogólne cechy organoleptyczne wyrobu cukierniczego (smak, zapach, pulchność). 

2) Szczególne elementy dekoracyjne związane tradycją wielkanocną. 

3) Oryginalność i pomysłowość. 

http://www.zpk-zmigrod.eu/
http://www.zmigrod.com.pl/


 

6. Data, miejsce organizacji i rozstrzygnięcie konkursu: 

 Zgłoszenia należy dostarczyć do organizatora do 27.03.2017 

 Babkę należy dostarczyć w dniu 2.04.2017 do godziny 11.00 (do Organizatora 

konkursu).  

 Prezentacja konkursowa babek wielkanocnych oraz rozstrzygnięcie konkursu odbędzie 

2 kwietnia 2017 r. na żmigrodzkim rynku 

 

7. Babki konkursowe powinny zawierać przyczepioną informację o twórcach wypieku:  

Imiona i nazwiska twórców,  nazwę grupy nieformalnej/instytucji/organizacji, adres.   

 

  

8. Kontakt do Organizatora: 

 

Stowarzyszenie Klubu Seniora „Humorek”  

Zofia Waścińska  

Tel. 661 742 785  

 71 385 44 74 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karta zgłoszenia  

Konkurs na Najpiękniejszą i Najsmaczniejszą Babkę Wielkanocną 

 

 

  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu w celach 

wynikających z regulaminu tego Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 

osobowych, (Dz. U. z 1997r., poz.883 z późniejszymi zmianami). Organizator ma prawo do wykorzystania prac 

we wszystkich możliwych publikacjach oraz na stronach internetowych.  

  

 

 

 

 

                                                      Data i podpis osoby odpowiedzialnej  

                                                                                               za złożenie pracy  

 

 

 

                                                      …………..………………………………….. 

 

 

 

 

1. Imiona i nazwiska  

twórców/ nazwa grupy 

nieformalnej/instytucji/organizacji 

 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

 

2. Miejscowość / Gmina 

 
 

…………………………………………… 

 

3. Kontakt telefoniczny  

 

 

 

……………………………..……………. 

 

4. Adres  

 

 

 

 

 

 

      

…………………………..………………. 

………………………………..…………. 

……………………….……….…………. 

………………………………..…………. 

………………………………...…………. 

 


