
Załącznik nr. 1 do Zarządzenia Dyrektora Gminnej 

Biblioteki Publicznej Kulturoteki w Cegłowie nr. 11/22 

z dnia 24.08.2022 r. 

 

REGULAMIN KONKURSU 

"Smaki Sera" na tradycyjne i zapomniane potrawy z sera  

(przystawki, dania główne oraz desery) 

Konkurs odbywa się w dziedzinie kultury 

 

1. Organizator: Gminna Biblioteka Publiczna – Kulturoteka w Cegłowie  

 

2. Cele konkursu  

 

 Popularyzacja oryginalnego, tradycyjnego produktu. 

 Odkrywanie nowych smaków tradycyjnej Sójki Mazowieckiej. 

 Wymiana doświadczeń kulinarnych. 

 Aktywizacja mieszkańców wsi w zakresie przedsiębiorczości pozarolniczej. 

 

3. Zasady konkursu 

 

 Udział w konkursie mogą wziąć Koła Gospodyń Wiejskich, rzemieślnicy i mieszkańcy z terenu 

województwa mazowieckiego. 

 Zgłoszony produkt powinien być gotowy do spożycia bez podgrzewania. 

 Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie wypełnionego zgłoszenia produktu do Gminnej 

Biblioteki Publicznej – Kulturoteki w Cegłowie (ul. Piłsudskiego 22) do dnia 27 sierpnia 2022 r. 

 Produkt należy dostarczyć w dniu 28 sierpnia 2022 r., podczas trwania ,,Dni Sera” – Targów 

producentów produktu regionalnego i lokalnego – XI edycja we wskazane miejsce, w 

naczyniu niezwracanym. 

 Produkty za wykonanie potrawy konkursowej każdy zapewnia we własnym zakresie 

 

4. Jury i kryteria oceny 

 

 Profesjonalne jury powołane przez organizatora, oceniać będzie według następujących 

kryteriów: 

- Walory smakowe 1-10 pkt. 

- Oryginalność przepisu 1-5 pkt. 



- Walory estetyczne 1-5 pkt. 

- Związek z tradycją/regionalność, wykorzystywane surowce 1-5 pkt. 

 

5. Ocena 

 W dniu wydarzenia komisja konkursowa w godzinach od 14.10 do 15.30 oceni potrawy i 

dokona podsumowania konkursu. 

 Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi ok. godz. 16:10. 

 

6. Nagrody 

 

 Laureaci otrzymają dyplomy i trzy główne nagrody, ufundowane przez Samorząd 

Województwa Mazowieckiego, o wartości 200 zł każda. 

 Nagrody zostaną wręczone na scenie podczas ,,Dni Sera” – Targów producentów produktu 

regionalnego i lokalnego – XI edycja.  

 Nagrody podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U 2018, poz. 200).  

 Od nagród pieniężnych powyżej 2000 zł brutto zostanie potrącony należny podatek 

dochodowy. 

 

7. Postanowienia końcowe 

 

 Wszelkie sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy lub jury konkursu.  

 Przesłanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu oraz 

wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu zawartych w 

zgłoszeniu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do regulaminu 

 

Karta Zgłoszeniowa 

Konkurs ,,Smaki Sera” 

na tradycyjne i zapomniane potrawy z sera 

Uczestnik/Koło Gospodyń 
Wiejskich/Rzemieślnik 

 

Imię i Nazwisko uczestnika lub osoby 
reprezentującej 

 

Adres  
(Ulica, nr domu, miejscowość, kod pocztowy) 

 

Tel.   

e-mail  

 

 

Deklaruję przystąpienie do konkursu 

,,Smaki Sera” 

na tradycyjne i zapomniane potrawy z sera 

Nazwa potrawy: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Przepis i skład produktu: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Dodatkowe informacje o przygotowanym produkcie: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..



.…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Zapoznałem się Regulaminem i akceptuję podane warunki konkursu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych przez organizatorów w celach promocyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. 

o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2018 poz. 1000). 

 

 

…………………………………………………………… 
(miejscowość, data, podpis) 


