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Z  A  P  R  A  S  Z  A  M  Y ! 
„Konkurs na Najpyszniejszy rajdowy  wypiek” 

 

REGULAMIN 

Postanowienia ogólne: 

W konkursowe szranki stanąć mogą jedynie  mieszkańcy wsi Niedary zwani dalej Uczestnikami, których –
własnoręcznie wykonane słodkie  wypieki,  oceni  niezależna Komisja Konkursowa -  zwana dalej Komisją, 
przyznając punkty za: wyborność smaku, wygląd oraz  strukturę ciasta. Wyniki zostaną oficjalnie ogłoszone 
podczas porajdowego pikniku   a zwycięzcom, Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta,  wręczy nagrody 
niespodzianki.  

§ 1. 

Chętni pragnący stanąć do  konkursu winni   zgłosić swój akces  do Sołtys wsi Agaty Woloszczuk,  względnie 
pocztą  elektroniczną: niedary@wp.pl  najpóźniej  w terminie do dnia 15 czerwca 2018 r.  

§ 2. 

W dniu imprezy,  na godzinę 11.30,  każdy Uczestnik zobowiązany jest  do dostarczenia  do świetlicy 5/ciu 
regularnych  kawałków / próbek  ciast o wymiarach nie większych niż  4 cm x 6 cm  a   pochodzących z  „jednej 
blachy”/  Talerz z próbkami obowiązkowo  na czas dostawy - musi być starannie  zasłonięty.  Oddając próbki 
Uczestnik, w drodze losowania otrzyma  numer identyfikacyjnym. Tym samym numerem  w jego obecności 
zostaną  oznaczone dostarczone   próbki, degustacyjne.  

§ 3. 

Nad konkursową logistyką i prawidłowym przebiegiem  czuwać będą autorzy niniejszego regulaminu, oraz  
członkowie Komisji, która na roboczo  ukonstytuuje się poprzez wskazanie  swojego Przewodniczącego.  

 

 

 



§ 4. 

Osoby wymienione w paragrafie 3   nie tylko nie mogą brać  udziału w konkursie,  ale zostaną tak dobrane  aby 
nie pozostawały  w związku pokrewieństwa i możliwie w towarzyskich układach  z Uczestnikami   

 § 5. 

Każdy z członków Komisji otrzyma specjalny arkusz oceny – Załącznik nr 1  w którym anonimowo 
poszczególnym ponumerowanym próbkom ciast przyzna punkty wg. poniższego schematu: 

Wrażenia smakowe                             1 – 5 pkt 

Struktura /wyrośnięcie – pulchność  1 – 3 pkt. 

Wrażenie ogólne – estetyka próbki   1 – 2 pkt. 

§ 6. 

Nie przewiduje się trybu odwoławczego; oznacza to,  iż werdykt Komisji będzie ostateczny. 

§ 7. 

W ewentualnych sprawach spornych,  prowadzący konkurs mogą się odwołać do demokratycznej,  wyrażonej w 
drodze głosowania  jawnego,  woli  wszystkich uczestników imprezy.   

§ 8 . 

Arkusze  ocen  zostaną zdeponowane na wieczną rzeczy pamiątkę – w papierowych archiwach www.niedary.pl  

  

                                                  

Zgłoszenia -  pytania inne informacje patrz zakładka kontakt na stronie www.niedary.pl 

 

Pomysł konkursu,  opracowanie regulaminu : 

/-/  Ola i Jurek z Wesołej 

 

Załączniki: 

1. Formularz oceny 


