
 

 

Regulamin  

Bożonarodzeniowy Konkurs Kulinarny 

 
 

1. Gminny Ośrodek Kultury oraz Biblioteka Publiczna w Siedlcu organizują 

Bożonarodzeniowy Konkurs Kulinarny.  

2. Konkurs skierowany jest do sołectw gminy Siedlec, Kół Gospodyń Wiejskich oraz 

grup nieformalnych z gminy Siedlec. Konkurs odbędzie się 19 grudnia 2021 roku  

o godzinie 15.00 w holu Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu, podczas trwania 

Jarmarku Bożonarodzeniowego. 

3. Celem konkursu jest kultywowanie tradycji kulinarnych Świąt Bożego Narodzenia, 

popularyzacja potraw  oraz możliwość promocji swoich wyrobów kulinarnych wśród 

mieszkańców gminy Siedlec. 

4. Zadanie konkursowe: Każdy z uczestników przygotowuje dowolną potrawę 

związaną ze Świętami Bożego Narodzenia. Potrawa przygotowana według własnego 

pomysłu i podana według własnego uznania. Potrawy zgłoszone do konkursu należy 

przygotować w formie małych porcji degustacyjnych przeznaczonych dla gości 

przybyłych na Jarmark Bożonarodzeniowy.  Każdy zespół przygotowuje 50 porcji 

degustacyjnych.  

5. Oceny potraw dokona publiczność Jarmarku Bożonarodzeniowego, która głosować będzie 

na najlepszą potrawę.  

6. Jury po degustacji potrawy odda głos za pomocą Karty do głosowania, którą otrzyma od 

organizatorów konkursu. Karta do głosowania jest ważna jeżeli będą na niej widnieć trzy 

pieczątki potwierdzające udział w degustacji.  

7. Zespoły zgłaszające się do Konkursu powinny zadbać o przygotowanie oraz prezentację 

swojego stoiska. Gminny Ośrodek Kultury zapewnia stoły dla wszystkich uczestników. 

Szczegóły prezentacji i degustacji zostaną ustalone z uczestnikami Konkursu po 

zakończeniu naboru.  

8. Zespół może składać się z maksymalnie 5 osób. Zespół na konkursie prezentuje tylko 

jedną  potrawę. 

9. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w trakcie trwania Jarmarku Bożonarodzeniowego  

10. Na podstawie kart do głosowania, organizatorzy przyznają pamiątkowe dyplomy, a trzy 

najlepsze zespoły otrzymają nagrody pieniężne w formie promesy w wysokości: 500,00 

zł, 400,00 zł i 300,00 zł  

11.  Organizator nie zwraca kosztów zakupionych produktów do przygotowania potrawy. 

12. Aby wziąć udział w Konkursie należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIA  

i przesłać go na adres Gminny Ośrodek Kultury, ul. Zbąszyńska 19, 64-212 Siedlec lub 



drogą mailową przesłać skan na adres: poczta@goksiedlec.pl lub dostarczyć osobiście do 

biura GOK-u. (zachęcamy do skorzystania z drogi elektronicznej)  

13. Zgłoszenia uczestników konkursu będą przyjmowane do 10 grudnia 2021 r.  

14. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga organizator konkursu.  


