
Regulamin konkursu „BABKA WIELKANOCNA”

1. Organizator konkursu:
Ośrodek Kultury i Sportu w Bierutowie.

2. Data, miejsce organizacji i rozstrzygnięcie konkursu:
Prezentacja konkursowa „Babek Wielkanocnych” oraz głosowanie na najsmaczniejszą babkę
odbędzie  się:  13.04.2019  r.  w  Hali  Sportowo  –  Widowiskowej  w  Bierutowie  przy
ul. Krasińskiego  3  podczas  Rodzinnych  Warsztatów Wielkanocnych.  Zwycięzca  konkursu
otrzyma atrakcyjną nagrodę rzeczową ufundowaną przez OKiS w Bierutowie.

3. Cel konkursu:
- przypomnienie oraz kultywowanie zwyczajów i tradycji wypieku babek wielkanocnych,
- rozwijanie zainteresowań kulinarnych mieszkańców gminy Bierutów.

4. Adresaci konkursu:
Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Bierutów.

5. Warunki organizacyjne konkursu:
W  konkursie  może  wziąć  udział  każda  osoba,  która  przygotuje  babkę  i  dostarczy  ją
w  dniu  13.04.2019  r.  do  Hali  Sportowo–Widowiskowej  w  Bierutowie  przy
ul. Krasińskiego 3 do godziny 10:00.
Przepis według, którego zostanie ona wykonana należy dostarczyć do dnia 12.04.2019 r. do
Ośrodka  Kultury  i  Sportu  w  Bierutowie  przy ul.  Przyjaciół  Żołnierza  14a  lub  na  maila:
kontakt@okiswbierutowie.pl.
Przygotowana  babka  oraz  przepis  powinien  zawierać  dane  osoby  biorącej  udział
w konkursie (imię, nazwisko, adres).
Zgłaszający ponosi koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem produktu na konkurs.

Oceny babek wielkanocnych poprzez degustację dokona Jury konkursowe powołane przez
Organizatora. Każdy członek Jury może oddać 1 głos na babkę, która jego zdaniem najlepiej
spełnia poniższe kryteria:
- smak, zapach,
- szczególne elementy dekoracyjne związane z tradycją wielkanocną,
- oryginalność i pomysłowość.
Decyzja Jury konkursowego jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

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.okiswbierutowie.pl.
Udział  w konkursie  oznacza  wyrażenie  zgody na  przetwarzanie  danych  osobowych  (imię
i nazwisko).
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie.
Uczestnik konkursu zgłasza swój udział w terminie do 12.04.2019 r.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu.


