
FESTIWAL KAPUSTY I PIEROGA ’ 2018 

Gminny konkurs kulinarny 

 

REGULAMIN 

 
Organizator:  Ośrodek Kultury Gminy Lubin, ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin 

www.okgminalubin.pl , https://www.facebook.com/okgminalubin 

tel/fax: 76/844 82 33, tel. 76/45 59 86,  sekretariat@okgminalubin.pl 

 

Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Wiejskiej Lubin. Uczestnikami mogą być organizacje: Sołectwa, 

Koła Gospodyń Wiejskich, Kluby Seniora, Stowarzyszenia, oraz inne grupy aktywne. 

 

Termin i miejsce imprezy:   8 września 2018 r. (sobota) – boisko sportowe ISKRA – Księginice.  

 

Cele konkursu: 

 popularyzacja tradycyjnej potrawy jaką są pierogi i potrawy z kapusty, 

 prezentacja bogactwa zasobów kulinarnych, artystycznych i innych gminy Lubin, 

 aktywizacja  mieszkańców gminy Lubin m.in. Kół Gospodyń Wiejskich, Sołectw, Stowarzyszeń, grup aktywnych, itp. 

 budowa więzi wewnątrz społeczności lokalnych, 

 promocja gminy. 

 

Zasięg: Gmina Wiejska Lubin. 

 

Uczestnictwo:  

 

 w konkursie mogą wziąć udział  min. trzyosobowe drużyny,  które zgłosiły chęć wzięcia udziału  

 w konkursie może wziąć udział każdy mieszkaniec z terenu gminy Lubin. 

 formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć Organizatorowi do 3 września 2018 r. do godz. 15.00 

 

Założenia organizacyjne: 

 

 każdy z zespołów uczestniczących zobowiązuje się do wykonywania potraw konkursowych:  

1. potrawa z kapusty,  

2. pierogi,   

3. zdrowa dekoracja z warzyw na stół. 

 każdy z zespołów bierze udział w konkurencji: tematyczne stoisko (zapewniamy namiot oraz komplet bawarski)  

 uczestnicy konkursu we własnym zakresie zabezpieczają naczynia do prezentowania potraw konkursowych 

 gotowość stanowisk z prezentowanymi potrawami: 8 września 2018 r, godz.: 15.50 

 

Kryteria oceny i nagrody: 

 

 Ocenie podlegać będą: estetyka stoiska,  jakość, smak i estetyka wykonanych potraw, nawiązanie 

do tradycji, 

 Degustacji dokona Jury powołane przez organizatora i wskaże laureatów konkursu.  

 Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi  w dniu konkursu, ok. godziny 18.00 

 Każdy z uczestników otrzymuje pamiątkowy dyplom 

 Laureaci konkursu otrzymują nagrody pieniężnie za 1,2,3 miejsca i wyróżnienia. 

 Organizator dopuszcza możliwość poszerzenia nagród i wyróżnień o pozaregulaminowe 

 

Ustalenia końcowe: 

 Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych 

osobowych w celu udziału w konkursie, promocji organizatora poprzez publikowanie danych uczestników konkursu na 

stronach internetowych Ośrodka Kultury Gminy Lubin i Urzędu Gminy Lubin oraz w prasie lokalnej (art. 4 ust. 11 

RODO). 
 Nadesłanie karty zgłoszeniowej na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu oraz na 

podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 880, 

1089, z 2018 r. poz. 650), dobrowolnym wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, głosu, wypowiedzi oraz 

utworów audiowizualnych (w tym nagrań, fotografii, itp.) bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania w działaniach 

medialnych prowadzonych przez Ośrodek Kultury Gminy Lubin i Urząd Gminy Lubin. Zgoda obejmuje wykorzystanie, 

utrwalenie, obróbkę i powielanie zdjęć oraz nagrań za pośrednictwem dowolnego medium w dowolnym celu. Powyższa zgoda 

nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. 

 Wszystkie kwestie, których nie obejmuje regulamin, ustala Organizator.   

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału 

 

http://www.okgminalubin.pl/
https://www.facebook.com/okgminalubin
mailto:sekretariat@okgminalubin.pl


FESTIWAL KAPUSTY I PIEROGA ’ 2018 

Gminny konkurs kulinarny 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 
 
NAZWA DRUŻYNY  
_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 
ADRES  - TELEFON, E-MAIL 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za grupę – KAPITANA / kontakt 

 

_______________________________________________________________________ 
 

Nazwy przygotowanych potraw konkursowych – przepisy w załączeniu 

 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Imiona i nazwiska członków drużyny 

 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. ………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

 

6. …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

9. ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

10. ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że: 

 

 zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia 

 zgadzam się z zasadami konkursu zawartymi w Regulaminie Konkursu  

i potwierdzam określone w nim prawa Organizatorów. 

 

 

 

 

 

 
…………………………………..dnia ………………….2018 r.      ……………………………………… 

Podpis zgłaszającego 
 
 

    


