
 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu jest Łosicki Dom Kultury oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Niemojkach. 

Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Patronat honorowy: 

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice.  

2. Konkurs zostanie zorganizowany dla Uczestników w dniu 7 sierpnia 2022 r. podczas imprezy 

plenerowej pn. „Dzień Pieroga Niemojskiego” na placu przy OSP w Niemojkach.  

3. W wydarzeniu kulturalnym, jakim jest konkurs, mogą wziąć udział: Koła Gospodyń Wiejskich, 

Stowarzyszenia działające na rzecz lokalnych społeczności, Zespoły kultywujące tradycje ludowe, 

Gospodarstwa Agroturystyczne.  

4. Wyboru najlepszych pierogów dokona powołane przez Organizatorów zespół jurorów.  

5. Nadzór nad przebiegiem Konkursu sprawują Organizatorzy.   
 

II. CEL KONKURSU:  

 prezentacja dziedzictwa kulinarnego naszego regionu, 

 wykorzystanie plonów ziemi w potrawach, 

 prezentacja jadła wiejskiego, propagowanie sztuki kulinarnej,  

 integracja środowisk wiejskich zajmujących się tworzeniem kulinarnej tradycji wsi. 
 

III. ZAKRES PRZEDMIOTOWY:  

Na konkurs należy przygotować jeden rodzaj pierogów z dowolnym farszem, który podlegał będzie ocenie. 

Konkursowe pierogi w ilości co najmniej 5 sztuk powinny znajdować się w osobnym naczyniu opatrzonym 

jedynie nazwą wystawionych do oceny pierogów.  

Przed podaniem potraw do oceny, Organizatorzy drogą losowania przydzieli numer każdemu z Zespołów 

biorących udział w konkursie w taki sposób aby jurorzy nie znali wystawcy potrawy, którą oceniają.  

Przedmiotem konkursu jest wybór najsmaczniejszych pierogów.  
 

IV. WARUNKIEM UDZIAŁU W KONKURSIE JEST:  

 w konkursie mogą wziąć udział osoby indywidualne, koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia itp., 

 wypełnienie karty zgłoszenia i podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przesłanie na 

adres: kgw-niemojki@o2.pl, w terminie do 3 sierpnia br. lub dostarczenie karty i zgody w dniu 

imprezy, 

 przygotowanie zgodnie z obowiązującymi normami BHP i wymogami sanitarnymi, potrawy 

konkursowej, 

 dostarczenie dla komisji finalnego produktu w ilości co najmniej 5 sztuk w dniu 7 sierpnia 2022 r. 

(niedziela), godz. 13:00. 
 

V. KRYTERIA OCENY  

Członkowie Jury będą oceniać pierogi, przyznając im punkty w skali od 1 do 10, gdzie 1 jest oceną najniższą, 

a 10 najwyższą.  

Ocenie podlegać będą: 

1. walory smakowe (0-10 pkt)  

2. wygląd i estetyka podania potrawy  

3. zachowanie proporcji, sposób serwowania, kolorystyka, wrażenia ogólne  

4. związek z regionem i jego tradycjami  
 

Ogólna punktacja powstaje z sumowania punktów za poszczególne kryteria. Pierwsze miejsce otrzyma 

osoba/koło, które uzyska najwyższą liczbę punktów po zsumowaniu punktów od członków jury.  
 



VI. NAGRODY  

Laureatom konkursu zostaną przyznane nagrody finansowe/rzeczowe oraz dyplomy.  
 

VII. ZASADY ORGANIZACYJNE:  

 organizator dla wszystkich uczestników konkursu zapewnia stanowisko oraz dostęp do wody 

bieżącej oraz prąd,  

 uczestnicy konkursu sami ponoszą koszt dojazdu 
 

VIII. UWAGI KOŃCOWE:  

1. Każdy z uczestników konkursu z chwilą nadesłania karty zgłoszenia wyraża zgodę na gromadzenie i 

przetwarzanie danych osobowych, oraz wykorzystywanie przez organizatorów konkursu jego wizerunku 

na potrzeby konkursu i w celach marketingowych. 

2. Biorący udział w konkursie potwierdzają, że wyrażają zgodę na zasady konkursu zawarte w niniejszym 

regulaminie i w pełni je akceptują. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o 

zwycięzcach i uczestnikach konkursu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania podczas wydarzenia zdjęć grupowych, fotorelacji 

i filmów, których rozpowszechnianie – zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2019 poz. 1231) – nie wymaga wyrażenia zgody 

przez osoby biorące udział w wydarzeniu. Grupowe zdjęcia, fotorelacje i filmy promocyjne mogą być 

publikowane na stronie internetowej Łosickiego Domu Kultury, jak również w mediach 

społecznościowych oraz w innych mediach (prasa lokalna) i materiałach promocyjnych Organizatora bez 

ograniczeń co do czasu, ilości i terytorium (dotyczy zarówno terenu Rzeczpospolitej Polskiej, jak i 

obszaru poza jej granicami). 

5. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zamieszczania zdjęć, informacji o potrawach 

konkursowych w swoich materiałach i kampaniach promocyjnych bez wypłacania honorariów. 

6. Dane osobowe uczestników mogą być przekazywane innym podmiotom – współorganizatorom. 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu. 

8. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela p. Bożena Hawryluk – Prezes KGW w Niemojkach, tel. 

666 598 679. 

 

 

 

Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego

Burmistrz 
Miasta i Gminy Łosice 

Organizatorzy: Patronat honorowy:


