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REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO „NAJLEPSZY KOŁOCZ Z TERENU LGD EURO-COUNTRY- 
PARTNERSTWO DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 

 
I. OSTANOWIENIA OGÓLNE: 

1. Konkurs organizowany jest przez Fundację Euro-Country – Partnerstwo dla 
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz Związek Śląskich Kobiet 
Wiejskich  Koło w Polskiej Cerekwi.  

2. Zasady Konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem 
rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia. 

3. Konkurs jest przeznaczony dla dwu, trzy osobowych grup - przedstawicieli 
Stowarzyszeń, Kół Gospodyń Wiejskich oraz Kół Związku Śląskich Kobiet Wiejskich z 
terenu objętego Lokalną Strategią Rozwoju LGD Fundacja Euro-Country - 
Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. 

4. Konkurs odbędzie się w dniu 03.04.2012r. od godz. 9:00 do 15:00 w Siedzibie 
Związku  Śląskich Kobiet Wiejskich Koło w Polskiej Cerekwi przy ulicy Kozielskiej 27, 
47-260 Polska Cerekiew. 

5. Stowarzyszenia oraz Koła zainteresowane udziałem w konkursie kulinarnym 
„Najlepszy kołocz z terenu LGD” powinny zgłosić się do dnia 23.03.2012r. . 
Zgłoszenia przyjmowane są w formie pisemnej w biurze LGD Euro-Country od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, pod numerem faksu 77 4875 
422 lub poczta internetową: info@euro-country.pl 

6. Celem konkursu „Najlepszy kołocz z terenu LGD ” jest: 
- aktywizacja mieszkańców obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju, 
- czerpanie radości oraz dalszych pomysłów z twórczej oraz kulinarnej pracy 
własnej, 
- prezentacja kołocza przedstawicieli Stowarzyszeń, Kół pośród innych 
Przedstawicieli . 
 

II. PRZEPISY DOTYCZĄCE KONKURSU 
1. Każde Stowarzyszenie, Koło może zgłosić do konkursu tylko od 2 do 3 osób. 
2. Do konkursu zostaną zakwalifikowani Przedstawiciele wykonujący kołocz 

własnoręcznie, każdy z uczestników zapewnia własne naczynia, przyprawy 
dodatkowe, duże blachy piekarskie oraz inne przedmioty niezbędne do 
przygotowania gotowego ciasta do wypieku. 

3. Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom podstawowe składniki ( mąka, 
cukier, nadzienie, jaja, mleko, masło oraz drożdże) niezbędne do 
przygotowania i wypieku kołocza oraz wypiek kołocza na miejscu 
przeprowadzania konkursu 

4. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 03.04.2012r. ok. godz. 
15:00. 

5. Powołana Komisja Konkursowa oceniać będzie: 
- WYGLĄD, 
- SMAK, 
- FORMĘ PREZENTACJI, 
- TRADYCYJNE TECHNIKI WYTWARZANIA, 
- ESTETYKĘ, 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania 
wizerunku kołocza wraz z podaniem nazwy danego Stowarzyszenia lub Koła 
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do promocji LGD Fundacja Euro-Country na stronach internetowych, w 
mediach oraz innych materiałach promocyjnych. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu ze względu na 
różnorodność oraz równy poziom prezentacji kołocza wszystkich 
Uczestników biorących udział w konkursie.  

 
III. NAGRODY 

1. Laureat pierwszego miejsca w konkursie otrzyma nagrodę rzeczową o wartości - 
300,00zł. 

2. Laureat drugiego miejsca w konkursie otrzyma nagrodę rzeczową o wartości – 
200,00 zł. 

3. Laureat trzeciego miejsca w konkursie otrzyma nagrodę rzeczową o wartości – 
100,00 zł. 

4. Organizator przewidział 6 miejsc wyróżnionych, każde miejsce wyróżnione otrzyma 
nagrodę rzeczową o wartości 50,00 zł. 

5. Laureci zostaną powiadomione o wynikach w dniu 03.04.2012 po godzinie 15:00. 
6. Wyniki oraz relacja fotograficzna konkursu zostaną opublikowane na stronie 

internetowej www.euro-country.pl. 
7.  Nagrody zostaną wręczone po ogłoszeniu wyników. 

 
 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyn. 
2. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 
 


