REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZĄ BABKĘ WIELKANOCNĄ
„BABY, BABKI, BABECZKI”
1. Organizator:
Gminne Centrum Kultury w Baranowie
2. Adresaci:
Konkurs adresowany jest do mieszkańców, grup formalnych i nieformalnych z
gminy Baranów.
3. Zadanie konkursowe:
Zadanie konkursowe polega na wykonaniu babki wielkanocnej według
tradycyjnego przepisu. W konkursie można zgłosić jedno ciasto. Ciasto należy
dostarczyć w dniu 14 kwietnia 2019 r. do godz. 9.00 (Kiermasz Wielkanocny
przy budynku Urzędu Gminy w Baranowie)
4. Cele konkursu:
• Aktywizacja społeczności lokalnej,
• Kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych
5. Rozstrzygnięcie konkursu:
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 14 kwietnia 2019 r. o godz. 12.00
podczas Kiermaszu Wielkanocnego (na placu przy Urzędzie Gminy)
6. Zasady uczestnictwa:
W konkursie mogą wziąć udział tylko te osoby, które do dnia 03 kwietnia
2019r. do godz. 15.00 zgłoszą swoje uczestnictwo;
7. Komisja konkursowa:
Organizator powoła odpowiednią Komisję Konkursową, która będzie oceniać:
• Walory smakowe,
• Walory wizualne,
• Nawiązanie do tradycji wielkanocnych.
8. Zgłoszenia do konkursu:
Zgłoszenia należy kierować na formularzu do dnia 03 kwietnia 2019 r.
pocztą, bezpośrednio na adres: Gminne Centrum Kultury w Baranowie, ul.
Rynek
14
24-105
Baranów,
drogą
internetową
na
adres:
gck@gminabaranow.pl
9. Sprawy organizacyjne:
•
•
•
•
•

Zwycięscy otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe,
Lista laureatów oraz uczestników umieszczona zostanie na stronie
internetowej Organizatora,
Wypieki po ocenie konkursowej przechodzą na własność Organizatora,
przeznaczone będą do degustacji dla osób przybyłych na Kiermasz
Wielkanocny,
Zgłaszający ponosi koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem
wypieku cukierniczego na konkurs;
Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Kontakt Gminne Centrum Kultury w Baranowie
ul. Rynek 14 24-105 Baranów
tel. 818834027, wew. 29
email: gck@gminabaranow.pl

10. Organizator zastrzega prawo zmian w Regulaminie, gdy nastąpi taka
konieczność. Wszelkie kwestie sporne rozstrzygać będzie powołana Komisja
Konkursowa.
11. Uwagi końcowe:
• Organizator zastrzega prawo do nieodpłatnego wykorzystania
wizerunku osoby uczestniczącej w konkursie, jak również fotografii ich
prac do celów promocyjnych oraz reklamowych
• Akceptując regulamin każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie
danych osobowych przez Organizatorów w związku z powyższym
konkursem

