
 

 

 

 

 

 

 

 

                 BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRUSICE – IGOR BANDROWICZ, 

GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W PRUSICACH 

ORAZ STOWARZYSZENIE  „SKOKOWIAK” 

I STOWARZYSZENIE LGD KRAINA WZGÓRZ TRZEBNICKICH 
 

OGŁASZAJĄ  KONKURS 

NA NAJLEPSZE „SKOKOWSKIE CASTO” – 27 SIERPNIA 2016 ROKU 

SKWER LEŚNY UL. KWIATOWA SKOKOWA 

 

 

REGULAMIN KONKURSU  

 

I. ORGANIZATOR KONKURSU: 

 

Konkurs na NAJLEPSZE „SKOKOWSKIE CASTO” (zwany w dalszej części „KONKURSEM”) 

został przygotowany przez: 

- Burmistrza Miasta i Gminy Prusice 

- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach 

- Stowarzyszenie „SKOKOWIAK” 

- Stowarzyszenie LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich 

(zwanych w dalszej części „ORGANIZATORAMI”) 

 

II. DATA I MIEJSCE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 

 

Rozstrzygnięcie konkursu, jak i prezentacja przedkonkursowa ciast oraz ich degustacja odbędzie się w 

sobotę 27 sierpnia 2016 roku w ramach  imprezy: II Piknik Rodzinny w Skokowej na skwerze 

leśnym przy ul. Kwiatowej w Skokowej 

 

III.  CELE KONKURSU: 

 

1. Kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowych sporządzania oraz przygotowania wypieku 

ciast 

2. Prezentacja najlepszych i najsmaczniejszych ciast i deserów w Gminie Prusice oraz w  Powiecie 

Trzebnickim 

3. Promocja walorów wsi polskiej 

4. Promocja poszczególnych gmin wchodzących w skład Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich 

5. Promocja twórców lokalnych  

6. Promocja produktów lokalnych 

7. Promocja Stowarzyszeń 

8. Wymiana doświadczeń między uczestnikami konkursu 

9. Integracja i dobra zabawa społeczności lokalnej 

10. Promocja Sołectwa Skokowa, Gminy Prusice i Powiatu Trzebnickiego 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 

1. W konkursie mogą uczestniczyć ciasta przygotowane przez mieszkańców całego powiatu 

trzebnickiego (gmin: Prusice, Wisznia Mała, Trzebnica, Żmigród, Oborniki Śląskie i Zawonia), a 

także Stowarzyszenia, do czego bardzo serdecznie zachęcamy. 

2. Każdy uczestnik konkursu przygotowuje blachę jednego rodzaju ciasta i przekazuje go 

Organizatorowi. 

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie zgłoszenia w dniu imprezy tj. w sobotę 27 

sierpnia 2016 roku od godz. 16 do godz. 16.30 na terenie imprezy – na skwerze leśnym przy ul. 

Kwiatowej w Skokowej do namiotu GOKiS do Pani Doroty Leń tel. 603681755  

4. Liczba zgłoszeń jest nieograniczona 

5. Ciasto może być wykonane w dowolnym miejscu, jednak powinno zostać dostarczone na konkurs 

w formie gotowej w dniu imprezy (sobota 27 sierpnia 2016 roku) od 16:00 do godz. 16:30 na 

Skwer Leśny przy ul. Kwiatowej do namiotu GOKISu 

6. Do ciasta należy dołączyć jego nazwę i dane wykonawcy. 

7. Komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny ciast w dniu 27 sierpnia 2016 

roku 

8. Udział w konkursie jest bezpłatny 

 

V. KRYTERIA OCENY: 

 

Komisja dokona wyboru najlepszego ciasta oceniając: 

- oryginalność i kreatywność – 0 – 10 pkt 

- walory smakowe – 0 – 10 pkt 

- estetyka przygotowania oraz sposób dekoracji ciasta – 0 – 10 pkt 

- SUBIEKTYWNE odczucia członków komisji po degustacji 0 – 5 pkt 

 

 

VI. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA: 

 

1. Jury wybierze jednego zwycięzcę konkursu w kategorii ciasta, II i III miejsce oraz przyzna 

wyróżnienia. 

      Jakie to będą nagrody to NIESPODZIANKA:) 

2. Ze zwycięzcą i wyróżnionymi zostaną przeprowadzone wywiady, które zostaną opublikowane na 

stronie internetowej Organizatowa – www.prusice.pl   

3. Zdjęcia wszystkich potraw biorących udział w konkursie zostaną opublikowane również na stronie 

internetowej Organizatora www.prusice.pl oraz na portalach społecznoścowych – Każdy uczestnik 

biorący udział w konkursie wyraża na to zgodę. 

4. Nagrody ufundował Burmistrz Miasta i Gminy Prusice oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich 

5. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbedzie się w dniu konkursu w sobotę 27 sierpnia 2016 

roku o godz. 19.30 podczas II Pikniku Rodzinnego w Skokowej.  

 

 

 

http://www.prusice.pl/
http://www.prusice.pl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. INNE ISTOTNE INFORMACJE: 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do Regulaminu do dnia Konkursu 

2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu bez podania przyczyny 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o  

zwycięzcach i uczestnikach konkursu na portalach internetowych i w prasie 

4. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w Regulaminie 

5. Regulamin konkursu udostępniony jest na stronie internetowej Organizatora: www.prusice.pl i 

fundatora nagród www.krainawzgorz.pl  

6. Załącznik nr 1 do Regulaminu to: DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU 

7. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 

 

 

Relacja, wyniki konkursu,  zdjęcia i wszelkie informacje  publikowane będą  również na stronie, LGD 

Kraina Wzgórz Trzebnickich stronach internetowych urzędów gmin i innych portalach 

społecznościowych. 

 

ORGANIZATORZY 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.prusice.pl/
http://www.krainawzgorz.pl/


 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   
Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU NA NAJLEPSZE „SKOKOWSKIE CASTO” –  

27 SIERPNIA 2016 ROKU 

Imię i nazwisko lub nazwa grupy/ Stowarzyszenia (wtedy jedna osoba do kontaktu): 

Nazwa ciasta:  

Adres: 

Nr telefonu: 

(e-mail):  

Oświadczam, że zapoznałam/em się z postanowieniami regulaminu konkursu oraz deklaruję zgodę na 

oświadczenia zawarte w powyższym regulaminie. Jednocześnie zgadzam się na przetwarzanie moich 

danych osobowych przez organizatora, na potrzeby konkursu, w tym: 

• Zgodę na publikowanie swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania, 

• Zgodę na publikację zdjęć mojego ciasta i/lub deseru, a także wizerunek mojej osoby na rzecz 

organizatora 

 

 

_____________________________________________ 

  data i czytelny podpis uczestnika 
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