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DOŻYNKI GMINNE 2022 
 

Regulamin Konkursu „Pieczenia Chleba Domowego Wypieku” 

 

§1 

Patronat i organizator Konkursu 
1. Konkurs odbywa się pod Patronatem Przewodniczącego Rady Gminy Raszyn, Pana 

Dariusza Marcinkowskiego. 

2. Organizatorem Konkursu jest „Centrum Kultury Raszyn” w Raszynie. 

 

§2 

Cele Konkursu 

Celem konkursu jest: 

▪ kultywowanie polskiej tradycji pieczenia chleba domowego z zastosowaniem 

naturalnych składników i tradycyjnych przepisów, 

▪ propagowanie spożywania pełnowartościowego pieczywa domowego wypieku, 

▪ rozwijanie społecznej aktywności mieszkańców Gminy Raszyn. 

 

§3 

Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy Gminy Raszyn. 

2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden chleb wykonany w warunkach domowych, 

o gramaturze co najmniej 1 kilograma. 

3. Uczestnik konkursu sam pokrywa koszty zakupu surowców, wypieku chleba oraz dojazdu 

do miejsca rozstrzygnięcia Konkursu – Parku w Raszynie. 

4. Uczestnik przystępujący do Konkursu akceptuje w całości niniejszy Regulamin. 

 

§4 

Zgłoszenie udziału w Konkursie 

1. Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć go 

bezpośrednio do siedziby Organizatora, Al. Krakowska 29 A, 05-090 Raszyn, lub pocztą 

mailową na adres info@ckr.raszyn.pl do dnia 22 sierpnia 2022 roku (poniedziałek). 

2. Chleb należy dostarczyć do strefy Organizatora przy scenie w dniu 28 sierpnia 2022 

roku, w godz. od 14.00 do 15.30, podczas imprezy Dożynki Gminne 2022, które odbędą 

się na terenie Parku w Raszynie (od ul. Józefa Wybickiego). 

 

§5 

Kryteria oceny 

1. Oceny chleba dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu. 

2. Komisja oceni wypiek w oparciu o następujące kryteria: smak, aromat, kolor, struktura w 

przekroju, wrażenie ogólne. 
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§6 

Jury Konkursu 

1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje Jury Konkursu powołane przez Organizatora. 

2. Konkurs jest jednoetapowy. 

3. Każdy członek Komisji dokona oceny mając do dyspozycji skalę punktową od 1 do 10  

(im wyższa ocena, tym większa ilość punktów). 

4. W przypadku gdy wśród najwyżej ocenionych chlebów, poszczególne wypieki uzyskają tę 

samą ilość punktów, przewodniczący Komisji przeprowadzi dodatkowe głosowanie, aby 

członkowie Komisji wyłonili laureatów I, II i III miejsca oraz ewentualne wyróżnienia. 

5. Członkowie Komisji podczas oceny nie będą mieli wglądu do danych osoby wypiekającej 

chleb. Zgłoszone wypieki zostaną oznaczone numerami zgodnie z kolejnością zgłoszeń. 

6. Członkowie Komisji nie mogą być uczestnikami Konkursu. 

7. W sytuacjach spornych wszelkie wątpliwości rozstrzyga przewodniczący Komisji. 

8. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

 

§7 

Ogłoszenie wyników Konkursu i nagrody 

1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 28 sierpnia 2022 roku podczas trwania Dożynek 

Gminnych na terenie Parku w Raszynie, ok. godz. 17.00. 

2. Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy oraz vouchery na wybrane wydarzenie w Centrum 

Kultury Raszyn. 

 

§8 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Centrum Kultury Raszyn oraz na stronie 

internetowej www.ckr.raszyn.pl i na Facebooku 

https://www.facebook.com/RaszynCentrumKultury/. 

2. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 

3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające 

prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym 

nie mógł zapobiec przy dołożeniu należnej staranności. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu, w przypadku małej liczby 

zgłoszeń w ocenie Organizatora. 
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