
                                                REGULAMIN KONKURSU

                            NA NAJLEPSZY CHLEB DOMOWEGO WYPIEKU

                                                    ZASADY KONKURSU

I. Organizator Konkursu.

Organizatorem Konkursu na Najlepszy Chleb Domowego Wypieku jest 
Centrum Kultury
i Biblioteka Publiczna w Sianowie, ul. Plac pod Lipami 9, NIP 499-03-62-803.

II. Cel Konkursu.

Celem Konkursu jest propagowanie pełnowartościowego chleba, wypiekanego 

tradycyjną metodą,

z tradycyjnych składników.

III. Uczestnicy.

1. Uczestnikami Konkursu są osoby fizyczne wypiekające amatorsko chleb w 

warunkach

    domowych.                          

2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden chleb.

3. Organizator nie pokrywa kosztów: zakupu surowców do wypieku chleba 
oraz kosztów

   dojazdu uczestników do miejsca, w którym odbywa się konkurs.

4. Konkurs odbędzie się 8 lipca 2017 roku o godzinach na terenie Centrum Kultury 

    ul. Plac pod Lipami 9 w Sianowie.

5. Uczestnicy przystępujący do Konkursu akceptują w całości niniejszy Regulamin.

IV. Zgłoszenie udziału w konkursie.

1. Uczestnik, który chce wziąć udział w Konkursie, powinien przynieść chleb 

domowego

    wypieku.

2. Chleb należy dostarczyć Organizatorowi do sali kulinarnej w Centrum Kultury w 

Sianowie

    ul. Plac pod Lipami 9 w godz. 15:30-16:00.

3. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w dniu 8 lipca 2017 r. o godzinie 18 w 

kinie Zorza.

4. Organizator przewiduje wręczenie 3 nagród w postaci czeku:

- Nagroda główna – 600,00 zł

- Nagroda II – 400,00 zł

- Nagroda III – 200,00 zł.

5. Konkurs jest jednoosobowy.
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V. Ocena.

1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu i oceną chleba czuwać będzie jury 

powołane

    przez Organizatora w 4 – osobowym składzie:

   - Przewodniczący jury
   - Komisja degustacyjna ( 3 osobowa).

2. Każdy Członek Komisji dokona oceny mając do dyspozycji skalę punktową od 

1 do 5.

3. Podczas Konkursu imię i nazwisko osoby wypiekającej chleb będzie 

niewidoczne,

    by uniemożliwić jej identyfikację przed jego rozstrzygnięciem.

    Chleby oznaczone będą cyframi.

4. Członkowie Komisji nie mogą być uczestnikami Konkursu.

5. Obrady Komisji mają charakter zamknięty i poufny.

6. W przypadku sytuacji spornych wszelkie wątpliwości rozstrzyga 

Przewodniczący Konkursu.

7. Decyzja Komisji jest ostateczna.

VI. Ogłoszenie wyników Konkursu.

1. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości 8 lipca 2017 r. o godz.18 w 

kinie Zorza.

2. Laureatom Konkursu zostaną wręczone nagrody w postaci czeków i 

dyplomów.

3. Laureaci zobowiązani są wypełnić deklarację do Urzędu Skarbowego w terminie 

7 dni.

4. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości.

5. Chleby, które zostaną zgłoszone do Konkursu, po jego zakończeniu zostaną 

pokrojone i rozdane

    publiczności w celu degustacji.

VII. Zgoda na publikację.

1. Uczestnik wyraża zgodę na publikację danych osobowych oraz zdjęć na 

potrzeby Konkursu

( strona Organizatora, foldery).
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