
REGULAMIN KONKURSU NA PIERNIKI BOŻONARODZENIOWE 

 

    

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Woźnikach. 

2. Własnoręcznie wykonane PIERNIKI BOŻONARODZENIOWE  można zgłaszać do 

konkursu do dnia 4 grudnia 2019 r. w MGOK w Woźnikach, ul. Górna 5.  

3. Rozwiązanie konkursu i ogłoszenie zwycięzców nastąpi w dniu 6 grudnia 2019 r. 

podczas imprezy Mikołajowej organizowanej na terenie MGOK w Woźnikach, ul. Górna 

5. 

 

II. CEL KONKURSU 

Celem konkursu jest:  

- Kultywowanie i propagowanie wiedzy o kulinarnych tradycjach świątecznych,  

- Prezentacja umiejętności kulinarnych uczestników konkursu,  

- Pobudzenie kreatywności społeczności lokalnej,   

- Wymiana doświadczeń kulinarnych pomiędzy uczestnikami,  

- Promowanie społecznej aktywności mieszkańców Miasta i Gminy Woźniki.   



 III. UCZESTNICY KONKURSU 

Konkurs adresowany jest do:  

 - Kół Gospodyń Wiejskich   

- Osób prywatnych, które ukończyły 18 rok życia.  

 

IV. PRZEBIEG KONKURSU   

1. Uczestnictwo w konkursie należy zgłosić do 4 grudnia 2019 r., osobiście bądź 

za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Woźnikach 

ul. Górna 5 

42-289 Woźniki 

 

 lub elektronicznej na adres e-mail: biuro@mgokwozniki.com  Z DOPISKIEM 

KONKURS NA PIERNIKI BOŻONARODZENIOWE 

Formularze zgłoszeniowe dostępne są:   

- na stronie internetowej MGOK w Woźnikach: www.mgokwozniki.com   

- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Woźnikach: www.wozniki.pl 

 2. Gotowe pierniki wraz z przepisem na ich wykonanie należy dostarczyć do dnia 

 4 grudnia 2019 r., do MGOK w Woźnikach, ul. Górna 5. Pierniki powinny być 

zapakowane do kartonowego pudełka lub folii ze wstążką oraz opisane danymi 

wykonawcy, tj. imię, nazwisko i numer telefonu kontaktowego.  

3. Komisja konkursowa wyłaniając laureatów konkursu oceniać będzie przede 

wszystkim:   

- walory smakowe,  

- sposób zaprezentowania pierników (estetyka, dekoracja),  

- nawiązanie do tradycji (wykorzystanie tradycyjnych składników, elementy receptury 

nawiązujące do lokalnych tradycji).  

 4. Wyniki konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w dniu 6 grudnia 2019 r. 

podczas imprezy Mikołajkowej organizowanej na terenie MGOK w Woźnikach, ul. 

Górna 5.  

http://www.wozniki.pl/


V. NAGRODY 

Jury przyzna miejsca od I do III, których laureaci otrzymają nagrody rzeczowe 

ufundowane przez firmę Tupperware.   

Jury przyzna maksymalnie 3 wyróżnienia w postaci upominków od firmy Tupperware. 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany konkursu w razie przyczyn od 

niego niezależnych lub zmiany terminu i miejsca ogłoszenia wyników konkursu.   

2. Dodatkowe informacje dotyczące spraw nie wyszczególnionych w regulaminie można 

otrzymać pod numerem tel. 34/ 357 30 37 lub pod adresem: Miejsko-Gminny Ośrodek 

Kultury w Woźnikach, ul. Górna 5, 42-289 Woźniki lub e-mail: biuro@mgokwozniki.com. 

3. Przystępując do konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych 

osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 922 z póź. zm.) przez Organizatora w celach 

związanych z przeprowadzeniem Konkursu i w zakresie niezbędnym do jego 

należytego przeprowadzenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KONKURS 

na 

PIERNIKI BOŻONARODZENIOWE 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 

Imię i nazwisko uczestnika:  

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

 

Dane kontaktowe:  

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

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

 

Składniki wypieków:  

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

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

                                                                   

 

OŚWIADCZENIE  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 

organizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Woźnikach Konkursu  na 

PIERNIKI BOŻONARODZENIOWE (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 

dnia 29.08.1997 Dz. U. z 2016 poz. 922 z póź. zm.). 

                                                                                                           

 

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

(podpis uczestnika)     

                                                                                                                                                                                               

Miejscowość, data………………………………………   


