
 

 

 

Regulamin Konkursu Kulinarnego 

pn. „CZEKOLADOWY WYRÓB” 

Konkurs jest elementem imprezy „X Międzynarodowe Święto Czekolady”. 

Celem konkursu jest promowanie Święta Czekolady poprzez tradycje 

kulinarne. 

I 

1. Organizatorem jest Gminne Centrum Kultury w Kargowej. 

2. Konkurs ma zasięg międzynarodowy. Przeznaczony jest dla polsko – niemieckich 

miłośników czekolady. 

3. Konkurs jest współfinansowany ze środków Funduszu Małych Projektów (FMP)  

w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr” dla Programu Współpracy INTERREG V A 

Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. 

II 

1. Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie czekoladowego wyrobu i dostarczenie  

go w dniu 04 czerwca 2022 r. do godz. 15.00 do organizatora na boisko miejskie przy 

ul. Sulechowskiej w Kargowej. 

2. W konkursie mogą wziąć udział pojedyncze osoby lub zespoły. 

3. Do wyrobu należy dostarczyć opis: imię i nazwisko autora oraz podpisany regulamin. 

III 

1. Każdy uczestnik może zgłosić jeden wyrób. 

2. Wszelkie produkty niezbędne do wykonania czekoladowego wyrobu uczestnik 

zapewnia we własnym zakresie. 

3. W konkursie pod uwagę będą brane tylko wypieki domowe. Wyrób konkursowy, jak  

i dekoracja powinna składać się wyłącznie z produktów jadalnych i zawierać elementy 

związane ze świętem czekolady. 

4. Wyrób konkursowy staje się własnością organizatora. 

IV 

1. Zasady oceny prac konkursowych:      

 *oryginalność,        

 *walory smakowe,         

 *estetyka przygotowania wyrobu i jego dekoracja. 



V 

1. Rozstrzygnięcie Konkursu:        

 *Oceny dokona jury powołane przez organizatora w dniu 04 czerwca 2022 r.   

              podczas „X Międzynarodowego Święta Czekolady”.   

 *Laureaci o werdykcie zostaną powiadomieni podczas w/w imprezy.   

            *Przyznane zostaną 3 nagrody rzeczowe. Decyzje jury są ostateczne. 

VI 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu. 

2. Udział w konkursie i podpisanie regulaminu jest jednoznaczne z jego akceptacją  

i wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych  

na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych (na podstawie art. 13 ust.  

1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1); dalej RODO). 

 

 

 

Zapoznałem(am) się z treścią regulaminu i akceptuję jego zapisy. 

 

…................................................................................ 

data i czytelny podpis 

 

 

 

 

 

 


