
 

 

REGULAMIN KONKURSU 

NA NAJPIĘKNIEJSZĄ BABĘ WIELKANOCNĄ 

Organizatorem Konkursu jest: 

Gminne Centrum Kultury 

Kobylany, Pl. Ryszarda Kaczorowskiego 1,  

21-540 Małaszewicze 

 

 CELE KONKURSU  

1. Integracja środowiska lokalnego. 

2. Kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych. 

3. Wymiana doświadczeń kulinarnych. 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców gminy Terespol, a mianowicie:  

1. Osób indywidualnych. 

2. Kół Gospodyń Wiejskich. 

ZASADY UCZESTNICTWA 

1. W Konkursie mogą wziąć udział tylko Ci, którzy w wyznaczonym terminie 

zgłoszą swoje uczestnictwo wypełniając kartę zgłoszenia dostępną w siedzibie 

GCK lub na stronie internetowej www.gck.gminaterespol.pl lub 

www.gminaterespol.pl  

2. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 18 marca 2016 r.  pod adresem:  

Gminne Centrum Kultury, Kobylany, Pl. Ryszarda Kaczorowskiego 1, 21-540 

Małaszewicze, Tel. 83 411 20 63, e-mail: biurogck@gminaterespol.pl 



 

 

ZASADY KONKURSOWE 

1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu Baby Wielkanocnej z zachowaniem  
tradycyjnej receptury. Głównym kryterium oceny wypieków będą:  

a) Walory estetyczne,  

b) Walory smakowe, 

c) Staranność wykonania, 

d) Pomysłowość, 

e) Nawiązanie do tradycji wielkanocnych. 

2. Wypieki należy dostarczyć w dniu konkursu – 20 marca 2016 r. (niedziela)  do 
godz. 13.00 do Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Terespol, piętro II  (Planowane 
rozpoczęcie konkursu o godz. 14.00).  

 
3. Każdy z uczestników  może zgłosić do konkursu tylko jeden wypiek. 

4. Uczestnicy rywalizować  będą w jednej kategorii ogólnej, w której przewidziano 

nagrody dla zdobywców trzech pierwszych miejsc.  

5. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymują dyplomy za udział w konkursie. 

6. Oceny prezentowanych wypieków dokona komisja powołana przez  

Dyrektora GCK. 

7. Lista laureatów i uczestników umieszczona zostanie na stronie internetowej  

www.gck.gminaterespol.pl , www.terespol.ug.gov.pl. 

 

8. Zgłoszone do konkursu baby wielkanocne, które zdobędą I, II oraz III miejsce 

przechodzą na własność Organizatora i przeznaczone będą do degustacji dla 

uczestników konkursu i Kiermaszu Wielkanocnego. 

9. Wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne w siedzibie Gminnego 

Centrum Kultury lub pod nr telefonu 83 411 20 63, jak również na stronie 

internetowej: www.gck.gminaterespol.pl  



 

 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.   Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku 

uczestników Konkursu oraz fotografii ich prac do celów promocyjnych                         

i reklamowych gminy Terespol. 

2. Zgłaszając swój udział w Konkursie, każdy uczestnik jednocześnie wyraża zgodę 

na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatorów.  

3. Wszelkie kwestie nie zawarte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

 

 

Wszystkich uczestników oraz przybyłych gości, 

Organizator zaprasza na Kiermasz Wielkanocny,  

który będzie trwał w trakcie konkursu oraz po jego zakończeniu.  

 


