
 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 „Najlepsza potrawa z sera” 

 

§ 1 

Organizator konkursu 

1. Organizatorami konkursu są Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu oraz Dolnośląski 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. 

§ 2 

Informacje ogólne o konkursie 

1. Konkurs organizowany jest w celu: 

 kultywowania tradycji kulinarnych i dziedzictwa kulturowego, 

 promocji Gminy Walim, 

 aktywizacji społeczności lokalnej. 

2. Konkurs odbędzie się we wtorek, 15 sierpnia 2017 r. o godz. 14:00 przy Karczmie 

Góralskiej w Dziećmorowicach. 

§ 3 

Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba, która uprzednio wcześniej zgłosi 

organizatorom chęć uczestnictwa oraz wypełni kartę zgłoszenia, stanowiącą załącznik 

nr 1 do niniejszego regulaminu. 

2. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie przyjmuje Asystent Dyrektora Centrum Kultury i 

Turystyki w Walimiu, w terminie od 17 lipca do 4 sierpnia 2016 r., pod numerem tel. 

723 970 611. 

3. Organizator przewiduje maksymalnie 18 uczestników konkursu. Decyduje kolejność 

zgłoszeń. 

4. W ramach konkursu uczestnik zobowiązany jest do: 

a) przygotowania we własnym zakresie stoiska konkursowego (m.in. nakrycie 

stołu, dekoracji, naczyń i sztućców do wydawania potrawy dla komisji i gości), 

b) przygotowania we własnym zakresie potrawy z sera. 

 

 

 



 

§ 4 

Nagrody 

1. Ustala się następujące nagrody dla uczestników konkursu: 

a) za zajęcie I miejsca w konkursie: 

 bon pieniężny o wartości 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wyjazd 

turystyczny, 

b) za zajęcie II miejsca w konkursie: 

 bon pieniężny o wartości 500,00 zł ufundowany przez Dolnośląską Izbę 

Rolniczą we Wrocławiu, 

c) za zajęcie III miejsca w konkursie: 

 bon pieniężny o wartości 300,00 zł 

d) pozostali uczestnicy otrzymają nagrody w postaci bonów pieniężnych o 

wartości 200,00 zł, 

2. Fundatorem nagród w konkursie jest Urząd Gminy w Walimiu oraz Centrum Kultury  

i Turystyki w Walimiu. 

3. Przewidziano nagrodę dodatkową ufundowaną przez Radę Gminy Walim – bon 

pieniężny o wartości 500,00 zł. 

§ 5 

Komisja konkursowa 

1. Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu zostaje wyznaczone do powołania komisji 

konkursowej. Komisja składać się będzie z trzech osób. 

2. Komisja przyzna nagrody biorąc pod uwagę następujące aspekty: 

 walory smakowe, 

 ogólne wrażenia estetyczne, 

przyznając od 1 do 5 pkt w każdym z aspektów. 

3. Nagroda dodatkowa zostanie przyznana przez komisję konkursową powołaną przez 

Radę Gminy Walim. 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany regulaminu mogą zostać wprowadzone przez organizatorów bez 

publicznego podawania przyczyn zmian. 

 


