
REGULAMIN KONKURSU 

„Tradycyjny Chleb Wiejski” 

 

Organizatorzy 

1. Gmina Dorohusk. 

2. Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki w Dorohusku. 

Cele konkursu 

1. Integracja międzypokoleniowa oraz środowiskowa poprzez rozpowszechnienie tradycji przygotowywania 

chleba wyrabianego metodą domową. 

2. Aktywizacja społeczności gminy Dorohusk.  

3. Uatrakcyjnienie oferty kulturalnej gminy Dorohusk. 

4. Promocja dziedzictwa kulturowego naszego regionu. 

Miejsce konkursu 

Plac przy kościele parafialnym pw. św. Jana Nepomucena w Dorohusku. 

Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs jest dobrowolny, mogą w nim wziąć udział zespoły śpiewacze, Koła Gospodyń Wiejskich, Koła 

Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz osoby fizyczne z terenu gminy Dorohusk. 

2. Przygotowanie chleba wyrabianego metodą domową, nawiązującą do dawnych tradycji kulinarnych oraz 

dostarczenie do godz. 11:00 w dniu konkursu (30.08.2020 r.) do stołu oznaczonego: „Konkurs na Tradycyjny 

Chleb Wiejski”. 

3. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu i dostarczenie  

go w terminie do dnia 21.08.2020 r., do Gminnego Ośrodka Kultury i Turystyki w Dorohusku, ul. Parkowa 5,  

22-175 Dorohusk. 

4. Rozstrzygnięcie i podsumowanie konkursu odbędzie się po uroczystej mszy dożynkowej na placu przy 

kościele parafialnym pw. św. Jana Nepomucena w Dorohusku, w dniu 30.08.2020 r. 

Komisja weźmie pod uwagę następujące aspekty: 

L.p. Kryterium oceny Punktacja 

1. Smak 0 - 5 pkt 

2. Wypiek metodą domową, nawiązującą do dawnych tradycji 
kulinarnych gminy 

0 - 5 pkt 

3. Kolor wypieku 0 - 5 pkt 

4. Estetyczny wygląd chleba  0 - 5 pkt 

 

Nagrody 

1. Komisja konkursowa przyzna nagrody za miejsca I - III oraz upominki dla wszystkich uczestników konkursu. 

2. Nagrody oraz dyplomy zostaną wręczone przez Komisję konkursową po ogłoszeniu werdyktu po uroczystej 

mszy dożynkowej na placu przed kościołem pw. św. Jana Nepomucena w Dorohusku, w dniu 30.08.2020 r. 

Komisja konkursowa składała się będzie z trzech osób: Przewodniczącego oraz dwóch Członków. 

 

 



Postanowienia końcowe 

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu są podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia  

i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora konkursu. 

2. Biorąc udział w konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji fotograficznej i wideo przebiegu konkursu oraz do 

wykorzystania wizerunku Uczestnika (facebook, strona internetowa itp.). 

4. Kwestie nie unormowane niniejszym Regulaminem, a dotyczące konkursu rozstrzyga Organizator konkursu. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian 

przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu. 


