
Regulamin konkursu kulinarnego Najsmaczniejszy Domowy Pączek 2023 
 

I. Organizator konkursu 

 

Organizatorem konkursu Najsmaczniejszy Domowy Pączek 2023 jest Koło Gospodyń 

Wiejskich w Ociętem. 

 

II. Czas i miejsce  

Konkurs zostanie przeprowadzony podczas wydarzenia Jak pączek w maśle w 

świetlicy wiejskiej w Ociętem 16.02.2023r. 

 

III. Cele konkursu 

 

Konkurs ma na celu: 

    - zachowanie od zapomnienia i promocję tradycyjnych domowych przepisów      

     kulinarnych, przekazywanych w rodzinach z pokolenia na pokolenie; 

        - integrację międzypokoleniową, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowywania  

      potraw i ich smakowania; 

   - promocję lokalnej kuchni i lokalnych smaków; 

   - integrację lokalnej społeczności, 

   - wyłonienie laureatów konkursu Najsmaczniejszy Domowy Pączek 2023; 

 

IV. Warunki konkursu i zasady uczestnictwa. 

 

1. Konkurs skierowany do pełnoletnich „gospodyń”  

2. Warunkiem udziału w Konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa za pomocą SMS-a do    

      dnia 15.02.2023 r. W wiadomości prosimy podać imienia, nazwiska i miejsca   

      zamieszkania oraz zaznaczyć formę udziału: dostarczam gotowe pączki lub  

      przygotowuję pączki na miejscy. 

3. Udział w konkursie polega na przygotowaniu i dostarczeniu minimum 10 sztuk  

      własnoręcznie przygotowanych pączków, opartych na tradycyjnym rodzinnym   

      przepisie. Paczki należy dostarczyć dn. 16.02.2023 r ( Tłusty Czwartek) . w godz. 9.00-   

      13.00, do świetlicy wiejskiej w Ociętem,  

4. Istnieje możliwość przygotowania pączków na miejscu w świetlicy wiejskiej w  

       Ociętem, w dn. 16.02.2023, od godz. 9.00. W takim przypadku KGW w Ociętem   

       zapewni uczestnikom niezbędne produkty. Przygotowanie pączków na miejscu nie     

       będzie miało wpływu na ocenę końcową. 

 

V. Komisja i ocena konkursowa. 

 

1. Komisję konkursową powołuje Organizator Konkursu. 

2. Komisja konkursowa dokona oceny przygotowanych pączków, podczas wydarzenia   

      „Jak pączek w maśle”, w Tłusty Czwartek, 16.02.2023 r. w świetlicy wiejskiej w 

Ociętem. 

3. Komisja konkursowa oceni walory smakowe, estetyczne zaprezentowanych pączków   

       oraz ich przygotowanie w oparciu o tradycyjne domowe przepisy. 

4. W Konkursie przewiduje się wyłonienie trzech laureatów, których pączki otrzymają  

       najwyższą ocenę w głosowaniu Komisji konkursowej. Laureaci sklasyfikowani    

       zostaną wg miejsc: I, II i III oraz otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. 

5. Komisja konkursowa może przyznać wyróżnienia. 



6. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.  

 

VI. Wyniki Konkursu. 

 

1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone uczestnikom w trakcie wydarzenia „Jak pączek w   

        maśle”, dn. 16.02.2023, w świetlicy wiejskiej w Ociętem. Dodatkowo wyniki zostaną    

       ogłoszone na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem. 

2. Wręczenie nagród laureatom konkursu Najsmaczniejszy Domowy Pączek 2023   

       odbędzie się bezpośrednio po rozstrzygnięciu konkursu, dn. 16.02.2023 w świetlicy  

        wiejskiej w Ociętem. 

3. Koło Gospodyń Wiejskich w Ociętem, jako organizator konkursu, zapewnia jego     

       uczestnikom promocję zaprezentowanych pączków na organizowanych przez siebie   

       wydarzeniach i imprezach okolicznościowych. 

 

VII. Postanowienia końcowe. 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie lub odwołania konkursu   

       bez podania przyczyny. 

2. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje Organizator w porozumieniu z   

            komisją konkursową. 

3. Uczestnik Konkursu deklaruje, że wyraża zgodę na wszystkie postanowienia  

       niniejszego Regulaminu i ponoszenie odpowiedzialności za wszystkie oświadczenia   

       składane przez siebie w trakcie trwania Konkursu.  

4. Uczestnik Konkursu wyraża także zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez   

        organizatora na potrzeby promocji konkursu oraz publikację wizerunku na stronie   

        www.gok.sadowne.pl  

 

Zgłoszenia sms oraz pytania w sprawie Konkursu – kontakt telefoniczny z Organizatorem, tel. 

komórkowy – 606 273 905. 

 

http://www.gok.sadowne.pl/

