
REGULAMIN konkursu  „Najlepsze ciasto z darami jesieni”  

 

1. Organizator konkursu: Rada Rodziców przy SP w Brodach 

Partner: SP w Brodach 

Fundator nagród: Rada Rodziców przy SP w Brodach 

 

2. Data i miejsce konkursu:  

25.09.2022 r.  SP w Brodach 

 

3. Cele konkursu:  
• kultywowanie i upowszechnianie tradycji sporządzania oraz przygotowania wypieku ciast;  

• prezentacja i degustacja najlepszych i najsmaczniejszych wypieków ciast z naszej okolicy;  

• wymiana doświadczeń oraz integracja lokalnej społeczności. 

 

4. Przedmiot konkursu: 

W konkursie będą oceniane wszelkiego rodzaju ciasta z owocami, warzywami lub przetworami 

owocowo-warzywnymi. 

5. Warunki uczestnictwa:  

• przedmiotem konkursu może być ciasto przygotowane przez wszystkie chętne osoby i  grupy  
(np. Stowarzyszenia, Koła Gospodyń Wiejskich etc.), które wyraziły chęć udziału w konkursie. 

• każdy z uczestników może przygotować do konkursu 1 ciasto; 

• liczba uczestników jest nieograniczona;  
• ciasta do konkursu należy dostarczyć w godzinach od 11:00 do 13:00 w dniu 25.09.2022 r.  na teren 

SP w Brodach do stołówki szkolnej;  

• każde z ciast oznaczone będzie numerem, a nazwisko osoby je zgłaszającej będzie osobno 

umieszczone na liście uczestników konkursu; 
• Jury konkursu dokona oceny ciast, przyznając punkty każdemu z wypieków, od 1 do 5-u punktów, 

gdzie ocena 1 oznacza najniższą ocenę, a 5 oznacza notę najwyższą. Po zsumowaniu wszystkich 

punktów przyznanych przez Jury konkursu, zostanie wyłoniony zwycięzca; 
• W przypadku remisu bądź kwestii spornych, decydujący głos będzie miał Przewodniczący Jury 

konkursu, wybrany przez Jury w dniu konkursu. 

 
6. Kryteria oceny:  

Jury dokona wyboru najlepszego wypieku ciasta, biorąc pod uwagę smak oraz wygląd wypieku.  

7. Nagrody i wyróżnienia:  
Dla zwycięzców konkursu przewidziano nagrody:  

• 3 nagrody główne za I, II i III miejsce 

• 3 wyróżnienia. 

 

8. Inne istotne informacje:  

• organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o 

zwycięzcach i uczestnikach konkursu; 

• rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród odbędzie się na Pikniku „Jesienne Przysmaki” w dniu 

25.09.2022 r.  

• poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w Regulaminie;  

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 602 652 246. 

 


