
Regulamin Konkursu na

„Potrawę Wielkanocną” - Mazurek , który odbędzie się 1 kwietnia 2023 r.

Podczas Jarmarku Wielkanocnego  w Chojnicach 

1. ORGANIZATOR

Organizatorem Konkursu jest Promocja Regionu Chojnickiego Sp. z o.o. ul. Stary Rynek 4, 89-600
Chojnice. 

2. CEL KONKURSU

- promocja lokalnych zwyczajów i obrzędów związanych ze Świętami Wielkanocnymi,

- prezentacja tradycji Świąt Wielkanocnych,

- promowanie lokalnych Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA

1.  W  konkursie  mogą  brać  udział  wyłącznie  Koła  Gospodyń  Wiejskich  oraz  Stowarzyszenia
posiadające  osobowość  prawną  (KRS)  działające  na  terenie  powiatu  chojnickiego,  które  mają
uzgodnienia z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. 

2.  W  konkursie  mogą  uczestniczyć  wyłącznie  członkowie  Koła  Gospodyń  Wiejskich  i
Stowarzyszenia, które zgłaszają swój udział pisemnie na formularzu zgłoszenia do dnia 20 marca
2023 r. na adres: Promocja Regionu Chojnickiego Sp. z o.o., ul. Stary Rynek 4, 89-600 Chojnice. 

3.  Każde  Koło  Gospodyń  Wiejskich,  Stowarzyszenie  może  zaprezentować  jedną  potrawę  –
Mazurek, która będzie oceniana przez komisję konkursową.

4.  Potrawy  przekazane  na  konkurs  muszą  być  przygotowane  samodzielnie  przez  KGW/
Stowarzyszenia. Dyskwalifikacji podlegają potrawy zakupione w sklepie lub przygotowane przez
podmioty zajmujące się gastronomią zawodowo.

5. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnej publikacji zdjęć prac
konkursowych  oraz  wykonawców na  wszystkich  polach  eksploatacji  na  potrzeby popularyzacji
Konkursu oraz tematyki konkursowej.

6.  Za  wszystkie  roszczenia  osób  trzecich  wynikające  z  tytułu  naruszenia  ich  praw autorskich,
osobistych lub majątkowych odpowiada Uczestnik Konkursu. 

4. KRYTERIA I ZASADY OCENY

1. Organizator powołuje komisję konkursu, która oceniając potrawy będzie brała pod uwagę

następujące kryteria:

- wygląd prezentowanych potraw: nawiązanie do tradycji, pomysłowość sposobu podania potrawy,

estetyka i wrażenie ogólne;

- smak potrawy.



5. PRZEBIEG I CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Konkurs odbędzie się 1 kwietnia 2023 r.  podczas Jarmarku Wielkanocnego. Gotową potrawę
konkursową – Mazurek prosimy dostarczyć do siedziby Organizatora do godziny 12:00. 

2. Potrawy dostarczone po terminie nie będą ocenione.

3.  Organizator  nie  bierze  odpowiedzialności  za  ewentualne  uszkodzenia  lub  zniszczenia  źle
zabezpieczonych potraw.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu konkursu ok. godz. 14:00. 

6. NAGRODY

1. Prace zgłoszone do konkursu oceni jury powołane przez Organizatorów, które wyłoni Laureatów
i przyzna nagrody oraz  wyróżnienia. Każdy z uczestników konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie
to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.

2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora, a wszelkie
decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne.

4.  Przystąpienie  do  Konkursu  jest  jednoznaczne  z  zaakceptowaniem  warunków  Regulaminu
Konkurs.


