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Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej  

„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

REGULAMIN KONKURSU  

NA NAJSMACZNIEJSZE CIASTO WIELKANOCNE I 

NAJSMACZNIEJSZY PASZTET WIELKANOCNY 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się  

„Konkurs na najsmaczniejsze ciasto wielkanocne i najsmaczniejszy pasztet 

wielkanocny”. 

2. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Samorządów Powiatu 

Dąbrowskiego. 

 

II. Uczestnicy Konkursu 

1. Konkurs adresowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszeń kobiet  

z terenu powiatu dąbrowskiego.   

 

 

III. Cele konkursu 

1. Celem konkursu jest:  

 kultywowanie tradycji o przekazywaniu przepisów na tradycyjne ciasta i 

pasztety; 

 wymiana doświadczeń kulinarnych; 

 prezentacja umiejętności kulinarnych uczestników konkursu; 

 popularyzacja kultury i polskiej tradycji ludowej; 

 integracja społeczności lokalnej; 
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IV. Przebieg i reguły przeprowadzania konkursu 

1. Konkursu odbywa się w II kategoriach : 

- I kategoria: najsmaczniejsze ciasto wielkanocne 

- II kategoria: najsmaczniejszy pasztet wielkanocny. 

2. Każde Koło Gospodyń Wiejskich/stowarzyszenie może zgłosić do konkursu 

tylko jedno ciasto i/lub jeden pasztet.   

3. Wytyczne do ciasta konkursowego:  

a) ciasto wykonane samodzielnie przez członkinie/członków Kół Gospodyń 

Wiejskich lub stowarzyszeń, format dowolny, z zastrzeżeniem, że ciasto musi 

stanowić klasyczny rozmiar (nie nagrodzimy tartaletek, muf finek itp.) 

b) zdobienie ciasta:  

- wykonane samodzielnie z wykorzystaniem m.in. barwników spożywczych, 

mas cukrowych, czekolady, lukru, karmelu, posypek cukrowych i waflowych,  

- dopuszcza się użycia owoców z puszki, kandyzowanych, suszonych jedynie 

w roli dekoracji, 

- zakazane jest użycie wszelkich niejadalnych dekoracji, gotowych ozdób 

cukrowych, np. w postaci figurek.  

      4.  Wytyczne do pasztetu konkursowego: 

- z dziczyzny, drobiu, wieprzowiny, zająca, z owocami lasu, z warzywami lub 

dowolnie innych produktów, 

- wykonany samodzielnie przez członkinie/członków Kół Gospodyń Wiejskich 

lub stowarzyszeń, 

- potrawę można dowolnie wzbogacić naturalnymi dodatkami spożywczymi,  
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5. Uczestnictwo w konkursie należy zgłosić do dnia 28 marca 2022 roku  

za pośrednictwem wypełnionego formularza zgłoszeniowego, elektronicznie  

na adres e-mail sspd2011@interia.pl  lub pocztą/osobiście na adres: 

Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego, ul. Berka Joselewicza 

5, 33-200 Dabrowa Tarnowska. Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

6. Konkurs rozpocznie się 30 marca 2022 r. o godz. 15:00 w Stanicy 

Turystycznej w zespole dworsko – parkowym w Brniu (Breń 1, 33-210 

Olesno). Finał konkursu odbędzie się  o godz. 17:30.  

7. Gotowe ciasto/pasztet wraz z przepisem należy dostarczyć w dniu finału 

konkursu, w godzinach od 14:30 - 15:00 do Stanicy Turystycznej w Brniu.  

8. Dostarczone ciasta/pasztety będą oceniane przez powołaną przez 

organizatora komisję konkursową według następujących kryteriów: 

 spełnienie wymogów określonych regulaminem i zgodność z tematyką 

konkursu; 

 walory smakowe; zapachowe, konsystencja 

 elementy dekoracyjne i estetyka; 

 oryginalność i pomysłowość, 

 sposobu serwowania 

9. Podczas finału konkursu uczestników może reprezentować maksymalnie  

3 osoby.  

10. Organizator nie zapewnia uczestnikom produktów oraz sprzętu, niezbędnych  

do przygotowania ciasta/pasztetu. Wszelkie naczynia oraz niezbędne akcesoria, 

potrzebne do podania ciasta/pasztetu do degustacji i oceny komisji konkursowej, 

zobowiązani są zorganizować we własnym zakresie. Organizator nie pokrywa 

również kosztów związanych z dojazdem uczestników oraz zakupem produktów 

potrzebnych do przygotowania ciast/pasztetów.  
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11. Wszystkie uczestniczące w konkursie Koła Gospodyń Wiejskich/ 

stowarzyszenia otrzymają zestaw przypraw od firmy KRIST.  

12. Laureaci „Konkursu na najsmaczniejsze ciasto wielkanocne i najsmaczniejszy 

pasztet wielkanocny” otrzymają nagrody pieniężne w poszczególnych 

kategoriach konkursu: I miejsce - 1500 zł, II miejsce – 1000 zł, III miejsce – 500 

zł oraz wyróżnienia. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wielkości kwot 

przyznanych nagród. 

 

V. Postanowienia końcowe 

1. Zgłoszone do konkursu ciasto/pasztet przechodzi na własność Organizatora 

konkursu.   

2. Dla wszystkich uczestników konkursu oraz przybyłej na konkurs publiczności 

zaplanowano degustację ciast/pasztetów zgłoszonych do konkursu oraz 

serwis kawowy. 

3. Uczestnik konkursu oświadcza, że przy przygotowaniu ciasta/pasztetu zadbał  

o wszelkie zasady higieny i bezpieczeństwa oraz gwarantuje jego zdatność 

do spożycia.  

4. Finał konkursu odbędzie się z zachowaniem specjalnych zasad 

bezpieczeństwa związanych z COVID-19.  

5. Wszelkie informacje na temat konkursu udzielane są pod nr tel. 14 642 24 31 

(wew. 242, 247). 

6.  Regulamin konkursu może ulegać zmianom w trakcie trwania konkursu.  

 

 

 

 


