
Posmakuj w Ropczycach 

Regulamin konkursu na najsmaczniejsze ciasto na obszarze Gminy 

Ropczyce. 

 
Postanowienia ogólne: 

 

 Organizatorem Konkursu jest Centrum Kultury imienia Józefa Mehoffera 

w Ropczycach, ulica Bursztyna 1, 39-100 Ropczyce. 

 Konkurs ma charakter regionalny. 

 Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora. 

 Regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie i warunki organizacyjne. 

 Zgłoszenia do Konkursu można dokonywać od dnia 22 września do 29 września 

2021 roku. 

 

Cel Konkursu: 

 

1) Wyłonienie wśród zgłoszonych do konkursu najsmaczniejszych ciast. 

2) Zaprezentowanie szerokiemu gronu odbiorców bogactwa i różnorodności 

lokalnych tradycji kulinarnych.  

3) Rozwój oraz wspieranie zasobów ludzkich na rzecz rozwoju lokalnego. 

4) Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej. 

5) Wymiana i popularyzacja przepisów i doświadczeń w zakresie kultury kulinarnej 

i ich upowszechnianie wśród mieszkańców Gminy Ropczyce. 

 

Uczestnicy Konkursu: 

 

Uczestnikami Konkursu mogą być: 

 indywidualni mieszkańcy Miasta i Gminy Ropczyce (amatorzy) 

– I kategoria 

 stowarzyszenia, organizacje, szkoły na przykład: Koła Gospodyń Wiejskich, 

Kluby Seniora – II kategoria 

 

Warunkami udziału w konkursie są: 

 

1) Dostarczenie do Centrum Kultury w Ropczycach lub przesłanie za 

pośrednictwem e-mail (ck@ropczyce.info.pl) wypełnionego formularza 

zgłoszeniowego wraz z krótkim opisem dania konkursowego do dnia 

28 września 2021 roku. (Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik 

numer 1 do niniejszego Regulaminu). Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać 

nazwę, opis potrawy, przepis z wykazem surowców i składników oraz opis 

sposobu wykonania. 

2) Dostarczenie dla komisji finalnego produktu w ilości 1 sztuki w dniu 

2 października 2021 do godziny 11:00. 

3) Udział w Konkursie jest nieodpłatny. 

4) Udział w konkursie jest dobrowolny. 

https://ropczyce.info.pl/


5) Uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną praktykę kulinarną. 

 

Zasady organizacyjne: 

 

1) Organizator dla wszystkich uczestników konkursu zapewnia miejsce do 

prezentacji przedmiotu konkursu.  

2) Organizator nie zapewnia dostępu do prądu.  

3) Uczestnicy Konkursu sami ponoszą koszt dojazdu i zakupu produktów 

potrzebnych do wykonania dania konkursowego.  

4) Talerzyki jednorazowe do serwowania ciasta podczas imprezy zapewnia 

Organizator. 

5) Organizator zapewnia dostęp do wody bieżącej. 

 

Zasady przeprowadzenia Konkursu: 

 

1) Oceny i wyboru zgłoszeń konkursowych dokonuje Jury Konkursu , (wybierane 

przez Organizatora) PODCZAS IMPREZY NA ROPCZYCKIM RYNKU, 

KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ 2 PAŹDZIERNIKA 2021 O GODZINIE 12.00. 

2) Oceny i wyboru zgłoszeń konkursowych dokonuje Jury Konkursu, posługując się 

kryteriami formalnymi i merytorycznymi.  

3) O miejscu na liście rankingowej decyduje Jury Konkursu na podstawie kryteriów 

konkursowych. 

4) Przy ocenie produktów Komisja Konkursowa Kierować się będzie następującymi 

kryteriami:  

 spełnieniem wymogów określonych regulaminem i tematyką konkursu  

 ogólnymi cechami potrawy takimi jak smak, zapach, konsystencja, wygląd 

szczególnymi elementami dekoracyjnymi i estetyką oryginalnością 

i pomysłowością. 

5) Jury wyłoni zwycięzców w II kategoriach (indywidualni mieszkańcy Gminy 

Ropczyce i Organizacje, Stowarzyszenia). 

6) Za zajęcie I, II i III miejsca zostaną wręczone cenne nagrody.  

7) Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas imprezy 2 października 2021. 

8) Od wyników Konkursu nie przysługuje odwołanie. 

9) Organizator zastrzega sobie zmianę Regulaminu z ważnych powodów, 

nieprzewidzianych okoliczności lub zadziałania siły wyższej. 

10) Zmian w Regulaminie dokonuje Organizator i ogłasza je na stronie internetowej. 

11) W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa 

polskiego. 



Postanowienia końcowe: 

 

1) Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, publikację zdjęć zwycięskich potraw. 

2) Informacje o nagrodzonych zostaną podane do publicznej wiadomości przez 

organizatora imprezy. 

3) Wszelkich informacji udzielane będą w Centrum Kultury imienia Józefa 

Mehoffera w Ropczycach, pod numerem telefonu: 17 22-18-228, 508 289 827



Załącznik do regulaminu konkursu 

 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE 

„Posmakuj w Ropczycach” 

 
Osoba indywidualna/Koło Gospodyń Wiejskich/Klub Seniora/inna Organizacja pod 

nazwą……………………………………………………………………...., mające siedzibę 

w (wpisać dokładny adres): 

Powiat……………………….………………………….. Gmina:…………………………………………………… 

Miejscowość…………………………………. 

nr domu…………………………..…. kod pocztowy………………….. 

zgłasza udział w Konkursie organizowanym przez Centrum Kultury imienia Józefa Mehoffera 

w Ropczycach i przesyła zgłoszenie konkursowe. 

 

 

Osobą kontaktową  ze strony Zgłaszającego jest 

(wpisać imię i nazwisko)…………………………………………. 

Telefon………………………………..……… 

E-mail……………………………..…………. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imienia, nazwiska, danych 

kontaktowych, wizerunku) przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie, 

ul. Krakowskie Przedmieście 66 w celu organizacji, przeprowadzenia i publikacji wyników 

Konkursu. Jednocześnie oświadczam, że wszystkie osoby będące na przesłanych materiałach 

wyraziły zgodę na wykorzystanie ich wizerunku przez organizatora konkursu w ww. celach. 

 


