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Puławy, dnia 16 maja 2016 r. 

SP.4040.1.19.2016.KL 

 
  Wójt Gminy Puławy 
 ogłasza 

Konkurs kulinarny 
„Truskawkowy Przebój Smaku 2016” 

 
 

R e g u l a m i n   K o n k u r s u 
 

§ 1. Warunki uczestnictwa. 
 

1. Organizatorem Konkursu kulinarnego „Truskawkowy Przebój Smaku 2016” jest Gmina 
Puławy z siedzibą w Puławach przy ul. Dęblińskiej 4. 
2. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletni mieszkańcy Gminy Puławy. 
3. W konkursie mogą uczestniczyć pracownicy Urzędu Gminy Puławy, gminnych jednostek 
organizacyjnych oraz Radni Gminy Puławy z tym zastrzeżeniem, że nie mogą być im 
przyznane nagrody konkursowe. Dopuszcza się jednak możliwość wręczenia im wyróżnień 
poza konkursem. 
 

§ 2. Termin konkursu. 
 
1. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą w terminie od dnia ogłoszenia do dnia                    
17 czerwca 2016 r. Produkty zgłoszone po terminie nie będą oceniane. 
2. Rozstrzygnięcie konkursu oraz ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu 03 lipca 2016 r. w 
trakcie trwania festynu plenerowego „6. Święto Truskawki w Gminie Puławy. 
 

§ 3. Zasady konkursu. 
 

1. Konkurs rozegrany zostanie w następujących kategoriach: 
a) przetwory z truskawek, w tym m.in. dżemy, konfitury, marmolady, kompoty, soki. 
b) desery z truskawek, w tym m.in. ciasta, kremy, lody, koktajle. 
c) potrawy z truskawek, w tym m.in. naleśniki, pierogi. 
d) napoje alkoholowe z truskawek, w tym m.in. wina, nalewki. 
2. Aby wziąć udział w konkursie należy, w terminie o którym mowa w § 2 ust. 1 regulaminu, 
złożyć w siedzibie Organizatora wypełnioną kartę zgłoszeniową wraz z przepisem, której 
wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 
3. Każdy z uczestników może zgłosić nie więcej niż jeden produkt w każdej z kategorii. 
4. W terminie o którym mowa w § 2 ust. 2 regulaminu uczestnicy dostarczą gotowe produkty 
do wyznaczonego miejsca na stadion sportowy w Górze Puławskiej, gdzie przeprowadzona 
zostanie konkursowa degustacja.  
5. Ocenę oraz dokumentację produktów przeprowadzi jury konkursowe, w składzie 
powołanym przez Wójta Gminy Puławy, w oparciu o następujące kryteria: 
a) smak, 
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b) zapach, 
c) wygląd i sposób podania, 
d) oryginalność przepisu. 
6. Wszelkie koszty związane z udziałem w konkursie ponoszą uczestnicy. Sprzęt kuchenny 
oraz zastawę niezbędną do serwowania dań zapewniają uczestnicy we własnym zakresie. 
 

§ 4. Nagrody i wyróżnienia konkursowe. 
 
1. W Konkursie kulinarnym „Truskawkowy Przebój Smaku 2016” przyznane zostaną nagrody 
I, II i III stopnia, w każdej z kategorii - przy czym dopuszcza się przyznanie nagród 
równorzędnych - oraz nagroda Grand Prix konkursu. 
2. Laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 
3. Organizator dopuszcza możliwość przyznania wyróżnień poza konkursem w sytuacji,                    
o której mowa w §1 ust. 3 niniejszego regulaminu oraz w innych uzasadnionych 
okolicznościach. 
 

§ 5. Postanowienia końcowe. 
 
1. Ewentualne spory i wątpliwości wynikające ze stosowania niniejszego regulaminu 
rozstrzyga Wójt Gminy Puławy. 
2. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez 
Organizatora. 
3. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalanie przez 
Organizatora jego wizerunku w trakcie trwania konkursu. Nadto wyraża nieodpłatną zgodę 
na rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku jego osoby w formie analogowej                     
i cyfrowej, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w dowolnym medium - na potrzeby 
działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez Organizatora. 
4. Uczestnik przystępując do konkursu oświadcza, że jest autorem zgłoszonego przepisu                  
i przekazuje prawa autorskie do przepisu na własność Organizatora. Nadto wyraża 
nieodpłatną zgodę na jego wykorzystanie bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w 
dowolnym medium - na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez 
Organizatora. 
5. Uczestnik przystępując do konkursu zobowiązuje się do przygotowania produktu 
własnoręcznie, bez pomocy osób trzecich. 
 
 
 


