
 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU  

NA NAJLEPSZY CHLEB DOMOWEGO WYPIEKU 
 

organizowanego w ramach 

„GMINNO - DEKANALNEGO ŚWIĘTA PLONÓW” 

05 września 2021 r. 

 

 
I.         ORGANIZATOR  

Gmina Lubaczów 

 

II. DATA I MIEJSCE KONKURSU 

05 września 2021 r. w Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej podczas „Gminno-Dekanalnego Święta 

Plonów” 

 

III. CEL KONKURSU 

1. Kultywowanie i promowanie wiedzy o polskiej tradycji wypieku chleba domowego. 

2. Zachowanie spuścizny kulturowej regionu.   

3. Aktywizacja społeczności lokalnej.  

 

IV. UCZESTNICY: 

1. Uczestnikiem konkursu mogą być Koła Gospodyń Wiejskich oraz Kluby Seniora z terenu Gminy 

Lubaczów. 

2. Uczestnicy przystępujący do konkursu akceptują w całości niniejszy Regulamin.  

 

V. ZASADY UCZESTNICTWA: 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w kategorii najlepszy chleb. 

2. Każdy Uczestnik (Koło Gospodyń Wiejskich, Klub Seniora) może zgłosić jeden chleb o dowolnej 

gramaturze. 

3. Uczestnicy konkursu przygotowują chleb wyrabiany metodą tradycyjną, domową, nawiązującą do 

tradycji kulinarnych regionu.  

4. Chleb nie powinien posiadać żadnych elementów umożliwiających identyfikację jego twórców, w 

tym np. nazwy KGW lub Klubu Seniora.  

5. Chleb należy dostarczyć dnia 5 września do Kresowej Osady w Baszni Dolnej, gdzie będzie 

zaprezentowany i oceniany przez Komisję konkursową.  

6. Chleby oznaczone zostaną kolejnymi numerami, zgodnie z kolejnością ich dostarczenia, a 

członkowie Komisji podczas oceny nie będą mieli wglądu do danych ze zgłoszenia. 

7. Uczestnicy zgłaszają udział w konkursie poprzez wypełnienie i dostarczenie osobiście, pocztą, bądź 

mailem podpisanego Formularza Zgłoszenia będącego załącznikiem do niniejszego regulaminu na 

adres:  

 

 



 

 

 

Gminny Ośrodek Kultury, 

 ul. Wyszyńskiego 25,  

37-600 Lubaczów,  

gok.lubaczow@gmail.com  

w terminie do dnia  03.09.2021 r. do godziny 12:00  

 

VI.  OCENA: 

1. Oceny chleba dokona Komisja powołana przez Organizatora Konkursu. 

2. Komisja oceni wypiek w oparciu o następujące kryteria: 

- kolor,  

- smak,  

- zapach, 

- struktura w przekroju, 

- sposób prezentacji i wygląd. 

3. Każdy członek Komisji dokona oceny mając do dyspozycji skalę punktową od 1 do 10 (im wyższa 

ocena, tym większa ilość punktów). 

4. W przypadku jeżeli wśród najwyżej ocenionych chlebów, poszczególne wypieki uzyskają tę samą 

ilość punktów, przewodniczący Komisji, w celu wyłonienia laureatów I, II  i  III miejsca, 

przeprowadzi dodatkowe głosowanie, w którym członkowie Komisji jeszcze raz poddadzą ocenie 

tylko te wyroby, które uzyskały tę samą liczbę punktów. 

5. Członkowie Komisji podczas oceny nie będą mieli wglądu do danych osoby wypiekającej chleb.  

6. Członkowie Komisji nie mogą być uczestnikami Konkursu. 

7. W przypadku sytuacji spornych wszelkie wątpliwości rozstrzyga przewodniczący Komisji. 

8. Decyzja Komisji jest ostateczna. 

9. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej. 

 

VII.  NAGRODY: 

1. Za udział w konkursie przewidziano nagrody pieniężne za I, II i III miejsce, dwa wyróżnienia oraz 

dyplomy za uczestnictwo. 

2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi około godziny 18.00, ze sceny na placu dożynkowym w 

Kresowej Osadzie, podczas trwania Gminno - Dekanalnego Święta Plonów. 

 

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Każdy uczestnik chcący wziąć udział w konkursie ma obowiązek podpisać klauzulę zgody na 

przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na rozpowszechnianie wizerunku. 

 

IX. UWAGI KOŃCOWE 

1. Biorący udział w konkursie potwierdzają, że wyrażają zgodę na zasady Konkursu zawarte w 

niniejszym regulaminie i w pełni je akceptują. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 

 

X. ZAŁĄCZNIKI 

1. Zgłoszenie do udziału w konkursie.  

2. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz ze zgodą na rozpowszechnianie 

wizerunku oraz obowiązek informacyjny. 
 

mailto:gok.lubaczow@gmail.com


 

NUMER  

ZGŁOSZENIA 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu  

„Najlepszy Chleb Domowego Wypieku- Dożynki Gminno-Dekanalne 2021” 

 

KONKURS 

NA NAJLEPSZY CHLEB DOMOWEGO WYPIEKU  

 
„Gminno-Dekanalne Święto Plonów” 

 Kresowa Osada –  Basznia Dolna – 05 września 2021 r. 

 
 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 
 

1.   Nazwa uczestnika (KGW/Klub Seniora/Rada Sołecka), Miejscowość  

 

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

 

2.   Imię i nazwisko zgłaszającego ………..…………………………………………………… 

3.    Adres zgłaszającego ..………………….…………………………………………………... 

4.    Adres email ………………………………………………………………………………… 

5.    Nr telefonu …………………………………………………………………………………. 

 

6.    Nazwa Chleba:…………...…………...………………..…………....................................... 

7.    Sposób wykonania: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 
 
………………………………………………..                                                          ………………………………………………………. 
          miejscowość i data                                                                  czytelny podpis zgłaszającego 

  



 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu  

„Najlepszy Chleb Domowego Wypieku- Dożynki Gminno-Dekanalne 2021” 

 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym 

do udziału w konkursie na „Najlepszy Chleb Domowego Wypieku- Dożynki Gminno-Dekanalne 2021” 

organizowanego przez, Gminny Ośrodek Kultury  

w Lubaczowie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1.  

Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. 

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

                                                                                                                                     (data, podpis) 

 

 

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

W związku z uczestnictwem w konkursie na „Najlepszy Chleb Domowego Wypieku- Dożynki Gminno-

Dekanalne 2021” wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku w: 

□ audycjach telewizyjnych,  

□ audycjach radiowych,  

□ publikacjach na stronie internetowej,  

□ wydawnictwach i w materiałach promocyjnych  

zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880).  

 

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

                                                                                                                                     (data, podpis) 

 


