
 
Regulamin konkursu 

na najlepsze ciasto dożynkowe oraz najsmaczniejszy chleb domowy 

podczas Dożynek Gminnych w Ustroniu Morskim  
 
1. Organizatorzy: Referat Promocji i Rozwoju Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim, 
Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim  
2. Kategorie konkursowe: 
I kategoria: najlepsze ciasto dożynkowe 
II kategoria: najsmaczniejszy chleb domowy  
3. Termin zgłoszeń: 01 września 2015 r. Zgłoszenia telefoniczne lub email: tel. 94 35 
14 189, email: turystyka@ustronie-morskie.pl   
4. Termin rozstrzygnięcia- 05 września 2015 r.  
5. Miejsce- boisko sportowe ASTRA przy ul. Woj. Polskiego 24 b w Ustroniu Morskim  
6. Cel konkursu: propagowanie tradycyjnego wypieku ciast i chleba, wymiana doświadczeń 
kulinarnych, popularyzacja tradycji i twórczości ludowej 
7. Warunki uczestnictwa w konkursie: 
 

 udział w konkursie może wziąć przedstawiciel/ka każdego sołectwa z terenu gminy 

Ustronie Morskie(osoby fizyczne); 

 każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedno ciasto i jeden chleb do danej 

kategorii konkursowej;  

 ciasta i chleby  będzie oceniać komisja konkursowa, która powołana zostanie przez 

organizatorów; 

 decyzja komisji konkursowej jest ostateczna; 

 uczestnik konkursu jednocześnie wyraża zgodę na prezentację i degustację zgłoszonego 

ciasta i chleba poprzez uczestników uroczystości. 

8. Kryteria oceny: 
 

 walory smakowe 

 walory estetyczne, w tym dekoracja, kształt oraz prezentacja wizualna 
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9. Informacje dodatkowe: 
 

 rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 05 września 2015 r. w trakcie trwania 

Dożynek Gminnych; 

 produkty konkursowe należy dostarczyć własnym transportem w dniu Dożynek 

Gminnych do godz. 13.00 do obiektu sportowego ASTRA przy ul. Woj. Polskiego 24 b w 

Ustroniu Morskim.  

 każdy produkt otrzyma numer porządkowy, według kolejności zgłoszenia.  

 komisja, w skład której wchodzi Przewodniczący Komisji i dwóch Członków Komisji, 

dokona oceny zgłoszonych do konkursu produktów na Karcie Oceny przygotowanej 

przez Organizatorów Konkursu. 

 komisja nagrodzi uczestników konkursu przyznając: 

w I kategorii: najlepsze ciasto dożynkowe: I miejsce, II miejsce, III miejsce  
w II kategorii: najsmaczniejszy chleb domowy: I miejsce, II miejsce, III miejsce  
 

 nagrodami w konkursie będzie sprzęt gospodarstwa domowego 

 ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród nastąpi w dniu 05 września 2015 r. 

podczas trwania Dożynek Gminnych do godz. 20.00.  

10. Prawa uczestników i organizatora: 

Uczestnicy konkursu oświadczają, że: 

1. wyrażają zgodę na przetwarzanie w celach związanych z konkursem danych 

osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 j.t. z późn. zm.). 

2. wyrażają zgodę na bezpłatną publikację swojego wizerunku na zdjęciach w zakresie 

promocji konkursu – zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

3. Dane uczestników Konkursu będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich 

danych oraz ich poprawiania, w tym celu powinni skontaktować się oni z 

Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu powyższej Ustawy.  

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla wzięcia udziału w Konkursie.  

11. Postanowienia końcowe:  

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela: Referat Promocji i Rozwoju w 

urzędzie gminy w Ustroniu Morskim ul. Rolna 2, 78 – 111 Ustronie Morskie, tel. 94 35 

14 189, email: turystyka@ustronie-morskie.pl   

Organizatorzy  
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