
Regulamin konkursu kulinarnego „Kramskie wybijanie żuru 2011” 
 

I. Informacje podstawowe 
 

§ 1 
Konkurs kulinarny pod tytułem „Kramskie wybijanie żuru” (zwany dalej „Konkursem”) 
jest organizowany przez Wójta Gminy Kramsk, Klub Seniora w Kramsku  oraz  Gminny 
Ośrodek Kultury w Kramsku 
 

§ 2 
Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród głównych jest Wójt Gminy Kramsk oraz 
pozyskani sponsorzy. 
 

§ 3 
Konkurs organizowany jest w celu promocji gminy Kramsk oraz zachowania tradycji 
dawnejkultury kulinarnej regionu oraz tradycji potraw wielkanocnych. 
 

§ 4 
Rywalizacja konkursowa polega na przygotowaniu do 20 potraw, ściśle związanych ze 
świętami Wielkiej Nocy. 
Ocena potraw będzie rozpatrywana pod kątem: 
- prezentacji, 
- walorów smakowych, 
- walorów estetyki wykonania i przystrojenia, 
- zachowania tradycji potraw Wielkanocnych, 
- zgodność przepisu i wykonania zgodny z regionem. 
 

§ 5 
Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym uczestnikom 
Konkursu w: 
- siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury Rynek 4a 62-511 Kramsk 
- na stronie internetowej www.gokramsk.pl
 
II. Uczestnicy konkursu 
 

§ 6 
1. Konkurs skierowany jest do pełnoletnich osób fizycznych, zamieszkałych na terenie 
    Gminy Kramsk. 
2. Z udziału w Konkursie wyklucza się osoby będące pracownikami: 
    a. Urzędu Gminy w Kramsku, 
    b. Gminnego Ośrodka Kultury w Kramsku. 
 
3. Zgłoszenia osób, o których mowa w punkcie 2 niniejszego paragrafu, nie będą brane    
    pod uwagę. 
 
4. Uczestnicy konkursu otrzymują akredytację w wysokości 200 zł. na przygotowanie   
    potraw kulinarnych. 
 
III. Zasady Konkursu 
 

§ 7 
Konkurs odbędzie się w dniu 16. 04. 2011 r. 
 

§ 8 
 Konkurs organizowany i prowadzony jest na terenie gminy Kramsk. 
 

 

http://www.gokramsk.pl/


§ 9 
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy dokonać następujących czynności: 
    a. zapoznać się z regulaminem konkursowym dostępnym na stronach   
        www.gokramsk.pl  lub w Gminnym Ośrodku Kultury Rynek 4a 62-511 Kramsk   
        (tymczasowa siedziba w gimnazjum), 
    b. do dnia 08.04.2011 r. zarejestrować swoje uczestnictwo w Gminnym Ośrodku 
        Kultury, 
    c. w dniu 16.04.2011 w auli Gminnego Gimnazjum do godziny 15:00 przygotować   
       potrawy do prezentacji przed jury. 
 
2. Wzięcie udziału w Konkursie będzie jednoznaczne z akceptacją niniejszego   
    Regulaminu. 
 
3. Spośród przedstawionych do Konkursu potraw, komisja konkursowa powołana przez 
    Organizatora wyłoni nagrodę główną  oraz pięć wyróżnień. W celu ich wybrania, 
    zostanie powołane profesjonalne jury. 
    Komisja dokona wyboru najsmaczniejszej i najoryginalniej ozdobionej potrawy według   
    swojej subiektywnej oceny, a werdykt komisji zostanie stwierdzony protokołem. 
 
4. Komisja ustali listę uczestników Konkursu, którzy uzyskali największą liczbę głosów   
   oraz ogłosi powyższą listę zaraz po ustaleniu werdyktu. Uczestnicy zostaną dodatkowo   
   zweryfikowani pod względem spełnienia warunków określonych w niniejszym   
   regulaminie. 
 
5. Osoba, wyłonionych jako zwycięzcy Konkursu otrzyma rzeczową nagrodę główną. 
 
6. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez uczestnika Konkursu postanowień   
    regulaminu nagroda przepada, a organizator Konkursu będzie uprawniony do   
    przekazania nagrody kolejnemu uczestnikom Konkursu o najwyższej liczbie punktów. 
 
IV. Nagrody 
 

§ 10 
1. W kategorii Nagroda Główna zwycięzca otrzyma nagrodę rzeczową o wartości 500 zł. 
 
2. W kategorii Wyróżnienie nagrodzeni otrzymają nagrody rzeczowe o wartości 150 zł. 
  
3. Nagrody nie mogą być wymienione na pieniądze. 
 
4. Łączna wartość puli nagród w Konkursie wynosi 1250zł (tysiąc dwieście pięćdziesiąt)     
    brutto. 
 
5. Każdy uczestnik Konkursu otrzyma dyplom za udział oraz pamiątkową książkę. 
 
6. Nagroda główna oraz wyróżnienia otrzymają statuetki/ puchary, potwierdzające   
   otrzymane miejsce w Konkursie. 
  

§ 11 
1. Nagrody w Konkursie zostaną zwycięzcom niezwłocznie przekazane po ogłoszeniu   
   wyników. 
 
2. Potrawy, które brały udział w konkursie, po ogłoszeniu wyników zostaną podzielone i 
    rozczęstowane wśród publiczności. 
 
 
 
 

http://www.gokramsk.pl/


V. Postanowienia końcowe 
 

§ 12 
1. Wszystkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu należy zgłaszać pisemnie za 
    pośrednictwem poczty listem poleconym na adres organizatora nie później niż do dnia   
    18 marca 2010 r. Należy zamieścić w reklamacji numer kontaktowy (jest to warunek    
    rozpatrzenia reklamacji). 
  
2. Reklamacje dotyczące Konkursu rozpatrywane będą 20.04.2011 r. przez Organizatora. 
 
3. O sposobie załatwienia reklamacji uczestnik Konkursu zostanie poinformowany  
    w formie telefonicznej. 
 

§ 13 
Biorąc udział w Konkursie uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikację swojego 
imienia i nazwiska oraz wizerunku bądź nazwisk członków drużyny konkursowej i ich 
wizerunków we wszelkich materiałach pokonkursowych, publikacjach prasowych oraz 
innych polach eksploatacji. 
 

§ 14 
W przypadku, gdy uczestnik Konkursu podjął działania, które nie są zakazane przez ten 
regulamin,ale zostaną przez Organizatora uznane za niepożądane bądź szkodliwe, 
Organizator może zawiadomić uczestnika Konkursu o tym fakcie, z żądaniem 
zaprzestania podejmowania tych działań. Jeżeli uczestnik Konkursu nie zastosuje się 
niezwłocznie do tego żądania, traktowane to będzie jak naruszenie regulaminu 
skutkujące nieuwzględnieniem wyniku uzyskanego przez tego uczestnika. 
 

§ 15 
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają 
przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 
 
 
 

Zapraszam do udziału  w Konkursie 
 
 

 


