
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w
obszary wiejskie.”

REGULAMIN KONKURSU NA CIASTO I STROIK WIELKANOCNY – 
EDYCJA 2020

I. Organizator

Organizatorem  konkursu  jest  Stowarzyszenie  Lokalna  Grupa  Działania  Ziemia
Zamojska, Kornelówka 41, 22-424 Sitno, we współpracy z Gminnym Ośrodkiem
Kultury w Starym Zamościu. 

II. Adresaci konkursu

W  konkursie  mogą  wziąć  udział  Koła  Gospodyń  Wiejskich,  organizacje
pozarządowe,  stowarzyszenia  i  inne  zarejestrowane  organizacje  społeczne  z
obszaru LGD Ziemia Zamojska,  tj.  gmin: Grabowiec, Komarów-Osada, Łabunie,
Miączyn, Nielisz, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość i Sułów. 

III. Cele konkursu

1. Umożliwienie prezentacji wytworów twórczej pracy własnej i grupowej. 

2. Zaprezentowanie bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych. 

3. Promocja inicjatyw lokalnych. 

IV. Warunki uczestnictwa w konkursie

1.  W  konkursie  mogą  wziąć  udział  Koła  Gospodyń  Wiejskich,  organizacje
pozarządowe,  stowarzyszenia  i  inne  zarejestrowane  organizacje  społeczne  z
obszaru LGD Ziemia Zamojska,  tj.  gmin: Grabowiec, Komarów-Osada, Łabunie,
Miączyn, Nielisz, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość i Sułów. 

2. Poprawnie wypełnione zgłoszenie konkursowe (załącznik nr 1 do regulaminu)
wraz z przepisem na ciasto oraz opisem stroika, należy dostarczyć w terminie od
9 do 20 marca 2020 r. drogą mailową na adres:  biuro@lgdziemiazamojska.pl
lub osobiście w siedzibie biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia
Zamojska, Kornelówka 41, 22-424 Sitno. 
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3. Konkurs odbywać się będzie dwuetapowo: I etap – zgłoszenia prac i wybór 
najciekawszych zgłoszeń, II etap – rozstrzygnięcie konkursu.

 4. W I etapie konkursu z nadesłanych zgłoszeń komisja konkursowa wybierze
maksymalnie 9 najciekawszych zgłoszeń.

5.  Do dnia  24 marca 2020 r. wybrani  przez komisję konkursową uczestnicy
konkursu zostaną powiadomieni o kwalifikacji do II etapu konkursu oraz terminie
prezentacji prac oraz ocenie konkursowej. 

6. W dniu 2 kwietnia 2020 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Zamościu o
godz.  10.00  odbędzie  się  rozstrzygnięcie  konkursu,  podczas  którego
zakwalifikowane organizacje zaprezentują przygotowane ciasta i stroiki. 

7. Uczestnicy powinni pojawić się na miejscu organizacji konkursu najpóźniej 30
min. przed jego rozpoczęciem, wraz z gotowym ciastem i stroikiem, które zostały
zgłoszone do konkursu. 

8. Ilość osób w reprezentacji - maksymalnie 3 osoby spośród członków danej 
organizacji. 

V. Warunki techniczne

1. Organizator zobowiązuje się do przygotowania miejsca, w którym odbędzie się
konkurs, a także do wyznaczenia stanowiska dla uczestników. 

2.  Organizator  zobowiązany  jest  do  udzielania  niezbędnych  informacji
uczestnikom konkursu. 

3.  Organizator  konkursu  nie  zwraca  zawodnikom  poniesionych  kosztów
związanych z przygotowaniem wypieku, przygotowaniem stroika, dojazdem czy
innych związanych z uczestnictwem w konkursie. 

4.  Organizator  zapewnia również wszelkie inne rzeczy potrzebne do podania i
degustacji ciast przez komisję konkursową. 

VI. Ocena produktu

1. Zostanie powołana komisja konkursowa w składzie trzech osób.

 2. Ocena całościowa obejmuje ocenę ciasta i ocenę stroika. 

3. Ciasta oceniane będą pod względem: 
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-  sposobu zaprezentowania wypieku (estetyka, dekoracja) (1-5 punktów)

  smak (1-5 punktów)

  tradycja (pochodzenie produktu, wykorzystanie składników regionalnych,
szczególne elementy receptury nawiązujące do lokalnych tradycji) (1-5 
punktów) 

4. Stroiki oceniane będą pod względem: 

- estetyka wykonania (1-5 punktów)

 - powiązanie z tradycją wielkanocną (1-5 punktów) 

5. Zgłoszone prace mogą zdobyć maksymalne 25 punktów. 

6. Werdykt komisji konkursowej jest niepodważalny. 

VII. Przebieg i czas trwania konkursu

1. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 2 kwietnia 2020 roku.

2. Organizatorzy przewidują przyznanie 1, 2 i 3 miejsca oraz trzy wyróżnienia. 

3. W szczególnych przypadkach komisja konkursowa może przyznać więcej niż 
trzy wyróżnienia.

3. Wszyscy uczestnicy II etapu otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

VIII. Informacje dodatkowe

1. Wszelkie pytania należy kierować do biura LGD Ziemia Zamojska, tel. 84 307
22 07, email: biuro@lgdziemiazamojska.pl 

2.  Zgłoszenie  do  konkursu  jest  jednoznaczne  z  zaakceptowaniem  niniejszego
regulaminu. 

3. Wykonane prace konkursowe stają się własnością organizatora. 

4.  Organizator  zastrzega sobie prawo do publikacji  nadesłanych  przepisów na
ciasta w wydawnictwach dotyczących obszaru LGD Ziemia Zamojska. 

5. Organizator ma prawo wykorzystywać zdjęcia wykonane podczas konkursu.
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6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. 

7. W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem wszystkie rozstrzygnięcia w
tym zakresie podejmuje organizator konkursu.

Kornelówka,  marzec 2020 r.
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