
 

 

REGULAMIN KONKURSU W  „LEPIENIU PIEROGÓW” 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorami Konkursu w Lepieniu Pierogów są: Łosicki Dom Kultury oraz Koło 

Gospodyń Wiejskich w Niemojkach. 

2. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. 

3. Konkurs rozegrany zostanie w dniu 7 sierpnia na terenie przy OSP w Niemojkach. 

4. Celem konkursu jest: 

 promowanie produktów kulinarnych miasta i gminy Łosice oraz powiatu łosickiego; 

 poszerzanie wiedzy o tradycjach kulinarnych regionu; 

 promowanie walorów smakowych, zdrowotnych i estetycznych; 

 budowa więzi między członkiniami kół gospodyń wiejskich z różnych gmin powiatu 

łosickiego; 

§ 2. Uczestnictwo w konkursie 

1. Uczestnikami konkursu mogą być drużyny w składzie trzyosobowym reprezentujące koła 

gospodyń wiejskich, sołectwa, stowarzyszenia oraz inne organizacje i grupy nieformalne. 

2. Warunkiem udziału w konkursie jest potwierdzenie uczestnictwa u organizatora do dnia 4 

sierpnia 2022 roku. Potwierdzenia można dokonać: 

 telefonicznie pod nr 666 598 679; 

 mailowo pisząc pod adres: kgw-niemojki@o2.pl; 

 osobiście – w siedzibie Łosickiego Domu Kultury; 

3. Uczestnicy konkursu w „Lepieniu Pierogów” wystawiają drużynę w 3 osobowym składzie, 

ponadto przywożą własny wałek, stolnicę oraz miskę do zarabiania ciasta. Organizator 

zapewnia każdej drużynie stół, dzbanek z wodą, szklankę, łyżeczki oraz produkty do 

wykonywania pierogów w jednakowych proporcjach dla każdej z drużyn (np.: mąkę -1 kg, 

farsz - ok. 1 kg i inne); 

§ 3. Sposób przeprowadzenia konkursu 

1. Oceny w konkursie dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów. 



2. W  konkursie „Lepienia pierogów” zadaniem uczestników jest z otrzymanych składników 

ulepienie w jak najkrótszym czasie pierogów jednakowej wielkości (forma od szklanki), 

wykorzystując całość farszu. Zwycięża ta drużyna, która najszybciej zużyje cały farsz i 

wykona największą liczbę pierogów. Ocenie podlegać będzie czas i ilość przygotowanych 

pierogów. Komisja oceniać będzie również staranność wykonania pierogów, przyznając 

punkty ujemne za pierogi nierówne, źle sklejone i z innymi wadami. O lokacie w konkursie 

decydować będzie ilość prawidłowo wykonanych pierogów w jak najkrótszym czasie. 

Ulepione pierogi będą – po ugotowaniu – poczęstunkiem dla uczestników imprezy. 

§ 4. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników 

1. Laureaci zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową w dniu 7 sierpnia 2022 r. podczas 

imprezy plenerowej ph. „Dzień Pieroga Niemojskiego. 

2. Podczas prac Komisji obecna będzie osoba oddelegowana przez Organizatora, która 

będzie protokołować przebieg głosowania członków Komisji. 

3. Z przebiegu obrad Komisji zostanie sporządzony protokół. 

4. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi podczas imprezy.  

& 5. Nagrody i wyróżnienia 

1. W konkursie w „Lepieniu Pierogów” laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają dyplom, 

puchar oraz nagrodę rzeczową/finansową. Pozostałe drużyny otrzymają dyplomy 

podziękowania.  

2. Komisja zastrzega sobie prawo do podziału nagród. 

§ 6. Uwagi końcowe 

1. Niniejszy Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej gminalosice.pl, a także 

zostanie przekazany pocztą elektroniczną do kół gospodyń wiejskich oraz innych grup 

zainteresowanych udziałem w konkursie. 

2. Dodatkowe informacje udzielane są przez Organizatorów: pod nr 666 598 679 lub 

mailowo na adres: ldklosice@interia.pl. 

 

Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego

Burmistrz 
Miasta i Gminy Łosice 

Organizatorzy: Patronat honorowy:


