
Załącznik do Zarządzenia Nr 66.2018 

    Wójta Gminy Wólka  

    z dnia 29.08.2018 r. 

 

REGULAMIN KONKURSU „TRADYCYJNE SMAKI” W GMINIE WÓLKA 

§ 1 

Organizator Konkursu 

1. Patronat nad konkursem „Tradycyjne Smaki” w gminie Wólka, zwanego dalej Konkursem, 

objął Wójt Gminy Wólka Edwin Gortat. 

2. Organizatorem Konkursu jest Gmina Wólka, zwana dalej Organizatorem. 

 

§ 2 

Cele Konkursu 

1. Celem konkursu jest: 

a) Kultywowanie sporządzania polskich potraw i wypieków z zastosowaniem 

naturalnych składników oraz tradycyjnych przepisów i metod, 

b) Rozwijanie społecznej aktywności mieszkańców Gminy Wólka, 

c) Promocja Gminy Wólka. 

d) Propagowanie kultury i tradycji wsi naszego regionu. 

 

§ 3 

Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. W ramach konkursu przewidziano dwie kategorie : 

a) Tradycyjne Potrawy, 

b) Tradycyjne Wypieki. 

2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne reprezentujące poszczególne Sołectwa 

Gminy Wólka, sporządzające amatorsko potrawy i wypieki w warunkach domowych. 

3. Z uczestnictwa w konkursie wyłączone są osoby prowadzące pozarolniczą działalność 

gospodarczą w zakresie objętym konkursem. 

4. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną potrawę w każdej z dwóch kategorii. 

5. Organizator nie pokrywa kosztów: zakupu składników oraz kosztów dojazdu uczestników do 

miejsca rozstrzygnięcia Konkursu. 

6. Akcesoria niezbędne do prezentacji potrawy bądź wypieku uczestnicy Konkursu zapewniają 

we własnym zakresie.  

7. Uczestnik przystępujący do Konkursu akceptuje w całości niniejszy Regulamin. 

 

§ 4 

Zgłoszenie udziału w Konkursie 

1. Sporządzoną potrawę lub wypieczone ciasto należy dostarczyć Organizatorowi na stoisko 

Gminy Wólka podczas Święta Plonów Gminy Wólka w dniu 9 września 2018 r. w Pliszczynie  

w godz. 7.30 do 10.30. Wypieki bądź potrawy powinny być zaopatrzone wizytówkami z 



nazwą produktu, kategorią oraz danymi wykonawcy (imię i nazwisko, nazwa sołectwa). 

Dodatkowo wraz z wypiekami/ potrawami należy dostarczyć uzupełnione i podpisane 

Zgłoszenie udziału w konkursie „Tradycyjne Smaki” w gminie Wólka stanowiące Załącznik nr 

1 do niniejszego Regulaminu 

2. Zgłoszone wypieki i potrawy zostaną oznaczone numerami zgodnie z kolejnością zgłoszeń.  

3. Liczba zgłoszeń jest nieograniczona. 

§ 5 

Kryteria oceny 

1. Oceny potraw i wypieków dokona Komisja powołana przez Organizatora Konkursu. 

2. Komisja oceni potrawy i wypieki w oparciu o następujące kryteria: walory smakowe, 

zapachowe i wizualne produktów, dobór dodatków, staranność przygotowania. 

3. Każdy członek Komisji dokona oceny mając do dyspozycji skale punktowa od 1 do 10  

( im wyższa ocena, tym większa ilość punktów). 

4. W przypadku jeżeli wśród najwyżej ocenionych produktów, poszczególne potrawy bądź 

wypieki uzyskają te samą ilość punktów, przewodniczący Komisji, w celu wyłonienia 

laureatów I, II i III miejsca, przeprowadzi dodatkowe głosowanie, w którym członkowie 

Komisji jeszcze raz poddadzą ocenie tylko te wyroby, które uzyskały tę samą liczbę punktów. 

5. W przypadku ponownego braku rozstrzygnięcia dopuszcza się miejsca równorzędne.  

6. Członkowie Komisji podczas oceny nie będą mieli wglądu do danych osoby przystępującej 

 do konkursu. 

7. Członkowie Komisji nie mogą być uczestnikami Konkursu. 

8. W przypadku sytuacji spornych wszelkie wątpliwości rozstrzyga przewodniczący Komisji. 

9. Decyzja Komisji jest ostateczna. 

 

§ 6 

Ogłoszenie wyników Konkursu 

1. Wyniki Konkursu zostaną poddane do wiadomości publicznej w dniu 9 września 2018 podczas 

Święta Plonów w godz. 15.15-16.15 

2. Laureatom Konkursu zostaną wręczone nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Za zajęcie  

I miejsca w każdej z dwóch kategorii, dodatkowo przewidziana jest nagroda pieniężna  

w wysokości 200 zł. 

3. Potrawy i wypieki zgłoszone do konkursu, po jego zakończeniu, zostaną  rozdane publiczności 

w celu degustacji. 

4. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 

 

 

 

 

 


