
 
 

 

REGULAMIN KONKURSU  

NA NAJLEPSZY MAZUREK WIELKANOCNY 

 
1. Konkurs na najlepszy mazurek wielkanocny (zwany dalej  „Konkursem”) organizowany jest 

przez Stowarzyszenie „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” z siedzibą przy                             

ul. Przemysłowej 27 w Ostrzeszowie  (zwanym Organizatorem), we współpracy                                

z Ostrzeszowskim Centrum Kultury z siedzibą przy ul. Gorgolewskiego 2, 63-500 

Ostrzeszów. Sponsorem nagród w Konkursie jest Starostwo Powiatowe Ostrzeszów z siedzibą 

przy ul. Zamkowej 31, 63-500 Ostrzeszów. 

2. Konkurs odbędzie się  30 marca 2023 r. w Ostrzeszowskim Centrum Kultury. 

3. Udział w konkursie jest bezpłatny 

4. Wypieki konkursowe należy dostarczyć w dniu 30 marca 2023 r. od godz. 10:00 do 12:00               

do Ostrzeszowskiego Centrum Kultury ul. Gorgolewskiego 2, 63-500 Ostrzeszów 

5. Do mazurków należy dołączyć recepturę oraz przepis mówiący jak został wykonany wraz               

z formularzem zgłoszeniowym. Ilość zgłaszanego do konkursu mazurka: 1 sztuka, można 

zgłaszać wyłącznie mazurki, które  nie są  dostępne w sprzedaży. 

6. Celem konkursu jest promowanie tradycji Świąt Wielkanocnych poprzez  pieczenie                          

i zdobienie domowych mazurków.  

7. Ocenie będzie podlegać: wygląd zewnętrzny (sposób prezentacji), przekrój, oraz smakowitość 

8. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje Kapituła powołana przez Organizatora. 

9. Zwycięzców Konkursu wyłaniają obecni na posiedzeniu Członkowie Kapituły wg zasad 

głosowania przyjętych przez Kapitułę na wniosek Przewodniczącego i ustalonych w trybie 

roboczym. 

10. Obecni na posiedzeniu członkowie Kapituły dokonują oceny zgłoszonych do Konkursu 

mazurków w warunkach zapewniających anonimowość poszczególnym uczestnikom 

Konkursu. 

11. Spośród dostarczonych i zaprezentowanych wypieków Kapituła wybierze i przyzna nagrody 

za 3 najlepsze mazurki. 

12. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 31 marca 2023 roku               

o godzinie 14:30 w Galerii w Ramach Piętra OCK. 

13. Nagrody nie odebrane przez laureatów w dniu ich ogłoszenia zostaną przekazane im inną 

drogą po uprzednim ustaleniu sposobu ich przekazania z uczestnikami. 

14. Uczestnicy Konkursu podpisując zgłoszenie do Konkursu akceptują jego regulamin            

oraz zobowiązują się uszanować wszelkie postanowienia Kapituły. 

15. Decyzje Kapituły Konkursowej są ostateczne i nieodwołalne. 

16. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu oraz ewentualnego odwołania 

konkursu. 

17. Zgłoszenie prac do konkursów jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich  na rzecz 

Organizatorów, o których mowa w art. 50 ustawy z dn. 4 lutego 1994 r.(Dz. U. Nr 24 poz.83) 

o prawach autorskich pokrewnych oraz publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, 

wydawanych przez Organizatora oraz publikowanych w Internecie, oraz podlegają ustawie                  

o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz.U. 2018 poz. 1000) przetwarzanych     

w Stowarzyszeniu OLGD. 

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie! 

Organizatorzy 


