
Regulamin Konkursu Kulinarnego  „Potrawa Wigilijna” 

 

Organizatorem Konkursu „Potrawa Wigilijna” jest 

Wójt Gminy Ułęż 

Przewodniczący Rady Gminy Ułęż 

Gminna Biblioteka Publiczna w Ułężu 

 

I. Postanowienia Ogólne 

§ 1 

Zasady konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem 

ogłoszenia konkursu i obowiązuje do czasu jego rozstrzygnięcia. 

§ 2 

Konkurs odbędzie się w dniu 15 grudnia 2019 r. na Targowisku „Mój Rynek” 

podczas Kiermaszu Bożonarodzeniowego.  

 

II. Przedmiot i cel konkursu 

§ 3 

Przedmiotem Konkursu są potrawy wigilijne. 

 Celem Konkursu jest:  

1. Wyłonienie wśród zgłoszonych do konkursu najsmaczniejszych potraw 

z wigilijnych stołów.  

2. Zaprezentowanie szerokiemu gronu odbiorców bogactwa i różnorodności 

lokalnych tradycji kulinarnych związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.  

3. Rozwój oraz wspieranie zasobów ludzkich na rzecz rozwoju lokalnego.  

4. Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej. 

 

III. Uczestnicy Konkursu 

§ 4 

Konkurs przeznaczony jest dla Kół Gospodyń Wiejskich, Klubów Seniora, 

Stowarzyszeń oraz osób fizycznych z terenu Gminy Ułęż.  

 

 



IV. Zasady Organizacyjne 

§ 5 

Warunkiem udziału w konkursie są:  

1. Dostarczenie do Gminnej Biblioteki Publicznej w Ułężu lub przesłanie 

za pośrednictwem e-mail ( bibl.ulez@wp.pl) wypełnionego formularza 

zgłoszeniowego wraz z krótkim opisem dania konkursowego do dnia 

10 grudnia 2019 r. (wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik 

nr 1 do niniejszego Regulaminu) oraz podpisanie i przesłanie zgody na 

wykorzystanie fotografii (wzór formularza zgłoszeniowego stanowi 

załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu). 

2. Dostarczenie dla komisji finalnej potrawy w ilości co najmniej 10 porcji 

w dniu 15 grudnia 2019 r.  

§ 6 

1. Organizator dla wszystkich uczestników konkursu zapewnia miejsce 

do prezentacji przedmiotu konkursu.  

2. Organizator nie zapewnia dostępu do prądu ani sprzętu kuchennego.   

3. Uczestnicy Konkursu sami ponoszą koszt dojazdu i zakupu produktów 

potrzebnych do wykonania dania konkursowego.  

4. Zastawę niezbędną do serwowania dań zapewnia Organizator.  

5. Organizator zapewnia dostęp do wody bieżącej. 

 

V. Zasady Przeprowadzenia Konkursu 

§ 7 

1. Produkt zgłoszony do konkursu powinien być dostarczony 

w nieoznakowanym opakowaniu do GBP w Ułężu lub bezpośrednio na plac 

targowiska do wyznaczonego miejsca, gdzie zostanie mu nadany numer. 

Członkowie komisji nie będą znali uczestników.  

2. Produkty oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora 

GBP w Ułężu. 

§ 8 

 

1. Przy ocenie produktów Komisja Konkursowa kierować się będzie 

następującymi kryteriami:  

• spełnieniem wymogów określonych regulaminem i tematyką 

konkursu  



• ogólnymi cechami potrawy takimi jak smak, zapach, konsystencja, 

wygląd  

• szczególnymi elementami dekoracyjnymi i estetyką  

• oryginalnością i pomysłowością 

• pracochłonnością dania 

2. Ocena zostanie dokonana według kryteriów podanych na karcie oceny 

stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.  

3. Ocena Komisji jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

 

VI. Nagrody 

§ 9 

1. Za zajęcie I, II i III miejsca zostaną wręczone nagrody.   

 

VII. Postanowienia Końcowe 

 § 10 

1. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania 

przyczyny.  

3. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, publikację zdjęć zwycięskich potraw.  

4. Informacje o nagrodzonych i ich produktach zostaną podane do publicznej 

wiadomości przez organizatorów imprezy.  

5. Wszelkich informacji udzielają pracownicy GBP w Ułężu pod numerem 

telefonu 81 8667038.  

 

 

 

Załączniki 

1. Formularz zgłoszenia 

2. Karta oceny 

3. Zgoda na wykorzystanie fotografii 

 

 

 

 

  



Zał. Nr 1 do Regulaminu 

 

Formularz zgłoszeniowy do Konkursu „Potrawa Wigilijna” 

 

I. Nazwa uczestnika 

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

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

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

II. Dane kontaktowe 

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

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

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

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

III. Nazwa i krótki opis potrawy konkursowej  

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

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

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

...................................................................................................................... 

IV. Składniki potrawy konkursowej 

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................... 

 

 

………………………………..  

podpis 

Wypełniony formularz należy dostarczyć do Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Ułężu lub przesłać za pośrednictwem e-mail (bibl.ulez@wp.pl) 

do 10 grudnia 2019 r. 

 

 

  

mailto:bibl.ulez@wp.pl


Zał. Nr 2 do Regulaminu 

 

Karta oceny 

 

Nazwa potrawy: 
 

Lp.  
Kryterium oceny 

Ilość punktów 
możliwych do 

uzyskania 

Ilość punktów 
przyznanych 

1 spełnienie wymogów 

określonych regulaminem 
i tematyką konkursu  

0-5  

2 ogólne cechy potrawy takie 
jak smak, zapach, 
konsystencja, wygląd 

0-5  

3 szczególne elementy 
dekoracyjne i estetyka 

0-5 
 

 

4 oryginalność 
i pomysłowość 

0-5  

5 pracochłonność dania 
 

0-5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Zał. Nr 3 do Regulaminu 

 

Zgoda na wykorzystanie fotografii 

 

......................................, ………........... 

 (miejscowość i data)  

 

Ja niżej podpisany/a reprezentujący  

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

zamieszkały/a 

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację zdjęć wykonanych podczas 

Kiermaszu Bożonarodzeniowego oraz Konkursu na „Potrawę Wigilijną” 

organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Ułężu. 

Zgoda obejmuje: wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie, 

archiwizację, publiczne udostępnianie, jak również tworzenie, 

przechowywanie i użytkowanie kopii zapasowych za pośrednictwem 

dowolnego medium, w tym w wersji elektronicznej w globalnej sieci 

www (Internet) oraz w formie drukowanej.  

Zgoda zostaje wyrażona bezterminowo, nieodpłatnie i bez ograniczeń 

podmiotowych i przedmiotowych.  

 

..................................................................................... 

(czytelny podpis) 


