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REGULAMIN X KONKURSU NA NAJLEPSZE 

„Ciasteczko Cieszyńskiej Krainy” 
 

 
1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina”. 

 

2. Celem konkursu jest podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu czynny udział mieszkańców  

w realizacji LSR poprzez zaprezentowanie wypieków związanych ze Świętami Bożego Narodzenia 

charakterystycznych dla kultury i tradycji naszego regionu. 

 

3. W konkursie mogą wziąć udział tylko pełnoletni mieszkańcy oraz wszystkie podmioty działające na terenie 

Lokalnej Grupy Działania „Cieszyńska Kraina” tj. Gminy: Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, 

Istebna, Skoczów, Strumień, Szczyrk, Ustroń, Wisła, oraz Zebrzydowice.  

 

4. W konkursie nie mogą brać udziału Zarząd, pracownicy biura LGD „Cieszynska Kraina” oraz członkowie jury.   

 

5. Zasady konkursu określa niniejszy regulamin (dostępny na stronie www.cieszyńskakraina.pl, który wchodzi  

w życie z dniem rozpoczęcia konkursu tj. od momentu ukazania się ogłoszenia o konkursie na stronie internetowej 

Stowarzyszenia i obowiązuje do momentu ogłoszenia wyników.  

 
6. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie i zaprezentowanie „drobnego” ciasteczka wykonanego samodzielnie. 

 

7. Na konkurs należy przygotować jeden rodzaj wypieku. Ciasteczko należy przygotować w domu z zakupionych 

przez siebie produktów.  

 

8. Wypiek – 25 sztuk - wraz z formularzem zgłoszeniowym należy dostarczyć do dnia 17.12.2021 r. godz. 15.00  

na adres: 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” 

ul. Mickiewicza 9 

43-430 Skoczów  
 

Ciasteczka zgłoszone po wskazanym terminie nie będą polegać ocenie. 

 

9. Na formularzu zostanie nadany numer identyfikacyjny, który będzie używany podczas prezentacji wyrobów. 

Zapewni to anonimowość i obiektywność podczas oceny jury. W formularzu należy również podać przepis na 

zgłoszone ciasteczko.  

 

10. Członkami jury będzie grupa od 5 do 8 osób wybranych przez organizatora. Jury konkursowe oceniać będzie: 

 

- walory smakowe 0 – 5 pkt. 

- tradycja wypieku 0 – 5 pkt.  

- wygląd 0 – 5 pkt. 

 

Każdy członek jury może maksymalnie przyznać 15 punktów. Na ostateczną ocenę składać się będzie suma 

wszystkich ocen członków jury.  

 

11. Spośród wszystkich zgłoszonych ciasteczek jury wybierze dziesięć najlepszych. Wyniki zostaną 

zaprezentowane podczas uroczystej Gali Finałowej, na którą zostaną zaproszeni wszyscy uczestnicy. Jednocześnie 

http://www.cieszyńskakraina.pl/
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wyniki opublikowane będą na stronie www.cieszynskakraina.pl do dnia 21.12.2021 r. Laureaci zostaną dodatkowo 

powiadomieni telefonicznie do dnia 20.12.2021r.  

 
12. Laureaci otrzymają nagrody o wartości: 

 

- 1 miejsce – bon zakupowy o wartości 500 zł brutto  

- 2 miejsce – bon zakupowy o wartości 400 zł brutto  

- 3 miejsce – bon zakupowy o wartości 300 zł brutto  

- 4 miejsce – bon zakupowy o wartości 200 zł brutto  

- 5- 10 miejsce – bon zakupowy o wartości 100 zł brutto  

 

13. Nagrody należy odebrać osobiście podczas uroczystej Gali Finałowej, o której miejscu uczestnicy 

konkursu zostaną poinformowani w późniejszym terminie. Organizator zastrzega, iż ze względu na 

pandemie wirusa SARS-CoV-2, gala finałowa może się nie odbyć lub zostanie ograniczona. Gala finałowa   

odbędzie się w dniu 20 grudnia 2021 roku o godz. 17.00. 

 

14. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dojazdem na miejsce uroczystej Gali Finałowej i z powrotem. 

 

15. Laureatów konkursu organizowanego od 2019r., obowiązuje dwuletnia karencja, co znaczy, że osoby te nie 

mogą wziąć udziału w aktualnym konkursie.  

 

16. Zgłoszenie wypieku na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem przez uczestnika, że akceptuje 

postanowienia regulaminu i jest autorem zgłoszonego wypieku. 

 

17.  Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.  

 

18. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Organizatorowi przysługuje również 

prawo do przerwania i unieważnienia konkursu w przypadku zbyt małej liczby uczestników. 

 

19. Sprawy nieobjęte regulaminem oraz sporne rozstrzyga organizator konkursu. 

 

20. Informacje dotyczące przebiegu konkursu udzielane są w siedzibie LGD „Cieszyńska Kraina”  

tel. 33 487 49 42, lub e-mail: biuro@cieszynskakraina.pl 
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