
Zarządzenie nr OR.I.0050.22.2016 

Burmistrza Gogolina 

z dnia 17.02.2016r. 
 

 

w sprawie Regulaminu konkursu na „Babę Wielkanocną i wypieki świąteczne”. 

 

 

Na podstawie §3 ust. 2, §4 ust. 1 i §5 ust. 1 uchwały nr XXIII/195/2008 z dnia 6 

sierpnia 2008r. zarządza się, co następuje: 
 

 

§ 1 Ogłaszam Regulamin konkursu na „Babę Wielkanocną i wypieki świąteczne”. 

 

§ 2 Treść regulaminu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 3 Powołuję komisję konkursową w składzie: 

1. Przewodniczący Komisji – Henryka Sadowska. 

2. Członek Komisji – Gizela Sapok; 

3. Członek Komisji – Sabina Niewianda; 

4. Członek Komisji – Katarzyna Lindhorst. 

 

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regulamin konkursu na  
„Babę Wielkanocną i wypieki świąteczne” 

 

 

I. Informacje ogólne 

1. Konkurs obejmuje wybór najlepszej baby wielkanocnej lub innego wypieku 

świątecznego, biorąc pod uwagę następujące kryteria oceny: wygląd i estetykę 

wykonania, dekorację, walory smakowe oraz nawiązanie do dawnych i obecnych 

tradycji kulinarnych. 

2. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Gogolina. 

 

II. Cele konkursu 

1. Zaktywizowania społeczności lokalnej oraz wzmocnienie jej więzi z miejscem 

zamieszkania. 

2. Przekazanie dziedzictwa kulturowego młodemu pokoleniu, dbanie o tożsamość, dobry 

wizerunek oraz pielęgnowanie lokalnych tradycji i obyczajów. 

3. Wzmocnienie spoistości społecznej. 

4. Kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowych sporządzania oraz 

przygotowania wypieków wielkanocnych. 

5. Kultywowanie i upowszechnianie tradycji świątecznych.  

6. Prezentacja najlepszych i najsmaczniejszych wypieków. 

7. Promocja walorów wsi oraz lokalnych grup działania. 

8. Promocja produktów lokalnych. 

9. Promocja sołectw, stowarzyszeń oraz lokalnych grup działania.  

10. Integracja i dobra zabawa społeczności lokalnej. 

11. Wymiana doświadczeń między uczestnikami konkursu. 

 

III. Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs odbędzie się 13 marca 2016r. podczas Jarmarku Wielkanocnego 2016 w 

Hali Sportowej im. B. i Z. Blautów w Gogolinie – Karłubcu.  

2. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego 

regulaminu. 

3. Konkurs skierowany jest do organizacji działających na terenie Gminy Gogolin: 

sołectw, zarządów dzielnic, stowarzyszeń, lokalnych grup działania, świetlic, bibliotek, 

szkół i przedszkoli.  

4. Do konkursu może przystąpić tylko jedna organizacja z danej miejscowości/dzielnicy 

(decyduje sołtys/przewodniczący). Organizacje z centrum Gogolina zostaną 

zakwalifikowane według kolejności zgłoszeń.  

5. Udział w konkursie musi być poprzedzony zgłoszeniem uczestnictwa, którego można 

dokonać telefonicznie do dnia 9 marca 2016r. do godz. 15.30 pod numerem telefonu 77 40 

76 834 lub mailowo: kl@gogolin.pl. Sołectwa, które nie zgłoszą reprezentanta w 

określonym terminie, nie będą podlegały ocenie. 

6. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursy tylko jeden wypiek.  

7. Ocena wypieków oraz  ogłoszenie wyników nastąpi podczas jarmarku.  

8. Wypieki należy dostarczyć na miejsce jarmarku w dniu 13 marca 2016r. do godz. 

13.30. 

9. W trakcie oceny należy zaprezentować, w formie papierowej, recepturę zgłoszonego 

wypieku.  

http://krakow.naszemiasto.pl/artykul/1106529,regulamin-konkursu-na-najlepsze-przebranie-kibica,id,t.html##
http://krakow.naszemiasto.pl/artykul/1106529,regulamin-konkursu-na-najlepsze-przebranie-kibica,id,t.html##


10. Organizatorzy ze swojej strony zapewniają stoły i krzesła zgodnie z 

zapotrzebowaniem zgłoszonym wcześniej mailowo lub telefonicznie. 

11. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska/ 

nazwy organizacji i informacji o zwycięzcach konkursu, a także przetwarzania i 

udostępniania informacji, które są przedmiotem konkursu oraz umieszczanie ich w 

materiałach informacyjnych i promocyjnych organizatora oraz w mediach i Internecie. 

 

IV. Zasady przyznawania nagród 

1. Wyboru laureatów konkursu dokonuje Burmistrz Gogolina na podstawie rekomendacji 

komisji konkursowej. 

2. Decyzja Burmistrza Gogolina na podstawie sporządzonego protokołu komisji 

konkursowej o przyznaniu nagród jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

3. Burmistrz Gogolina przyzna nagrodę w postaci voucherów. 

4. Komisja konkursowa oceni wypieki, biorąc pod uwagę następujące kryteria oceny: 

wygląd i estetykę wykonania, dekorację, walory smakowe oraz nawiązanie do 

dawnych i obecnych tradycji kulinarnych.  

5. Łączna pula pieniężna nagród to 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). 

6. Burmistrz Gogolina zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu. 

7. Z przebiegu konkursu komisja konkursowa sporządza protokół. 

 

V. Rozstrzygnięcie konkursu 

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas trwania imprezy. 

2. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej 

Urzędu Miejskiego w Gogolinie: www.gogolin.pl. 

 

VI. Organizacja konkursu 

Urząd Miejski w Gogolinie 

ul. Krapkowicka 6 

47-320 Gogolin 

tel. 77 40 76 822 

 

VII. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu konkursu. 

2. Każdy uczestnik ma prawo zwrócić się do organizatora konkursu o wyjaśnienie treści 

Regulaminu konkursu. Pytania należy kierować do Krzysztofa Reinert, pisemnie na 

adres e – mail: kr@gogolin.pl lub pod numerem telefonu 77 40 76 822. 

 

http://www.gogolin.pl/
mailto:kr@gogolin.pl

