
Regulamin „Konkursu na Mistrzowską Szarlotkę” 

 

§1 

 

1. Organizatorem Konkursu na Mistrzowską Szarlotkę, zwany w dalszej części Konkursem 

jest „Róża” Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet Jawornika. 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony podczas Dożynek Gminnych, w dniu 4 września 2022 r. 

na terenie wsi Jawornik. 

3. Celem konkursu jest: 

1) promocja dziedzictwa kulturowego gminy Myślenice w aspekcie kulinarnym,  

2) popularyzacja tradycji kulinarnych Gminy Myślenice, przede wszystkim cukierniczych 

i rzemieślniczych, 

3) kultywowanie tradycji regionalnych,  

4) budowa tożsamości kulturowej w oparciu o ciągłość tradycji przekazywanej z pokolenia 

twórców na dzieci i młodzież,  

5) wzmocnienie lokalnej tożsamości 

6) promocja regionu. 

4. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszej szarlotki Gminy Myślenice. 

 

§2 

1. W konkursie mogą uczestniczyć: każda osoba fizyczna zamieszkująca na terenie Gminny 

Myślenice, która zgłosi się do konkursu zgodnie z niniejszym regulaminem.  

2. Na konkurs należy przyrządzić ciasto z jabłkami (szarlotkę) i gotowe przywieźć na miejsce 

organizowanych Dożynek Gminnych w dniu 4 września 2022 r. Następnie zaprezentować je 

oraz poddać ocenie jury.  

3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną propozycję szarlotki. 

4. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny przesłać przepis na szarlotkę wraz 

z poprawnie wypełnioną Kartą zgłoszeniową stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu pocztą elektroniczną pod adres e-mail: roza1jawornik.gmail.com 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 sierpnia 2022 r. 

5. Każda szarlotka powinna posiadać kartkę zawierającą imię i nazwisko wykonawcy oraz 

miejscowość. 

6. Wszelkie składniki bądź elementy niezbędne do wykonania szarlotki każdy uczestnik 

zapewnia we własnym zakresie. 

7. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. 

§3 

1. Skład Komisji Konkursowej powołuje Organizator. Członkowie Komisji Konkursowej 

spośród siebie wybiorą Przewodniczącego. 



2. Pracą Komisji Konkursowej kieruje Przewodniczący i ma on decydujący głos w sprawach 

spornych. 

3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

 

§4 

1. Ocenie poddane zostaną: 

1) gotowy wypiek – forma wykonania wypieku. (0-10 pkt) 

2) walory smakowe i zapachowe. (0-10 pkt) 

3) prezentacja wyrobu – walory estetyczne. (0-10 pkt) 

4) przepis (lista składników, naturalne składniki wypieku, opis wykonania). (0-10 pkt) 

2. Elementem Konkursu jest przedstawienie i umożliwienie oceny smakowej szarlotki przez 

Komisję Konkursową składającą się z maks. 5 osób. 

3. Maksymalnie można zdobyć 40 pkt. W przypadku remisu (uzyskania tej samej liczby 

punktów), Przewodniczący Komisji Konkursowej zarządzi dodatkowe głosowanie 

i członkowie Komisji Konkursowej jeszcze raz poddadzą ocenie te szarlotki, które uzyskały 

tę samą ilość punktów, by ustalić ostateczny wynik. 

  

§5 

1. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 4 września 2022 r. podczas trwania Dożynek 

Gminnych. 

2. Organizator przewiduje nagrodę główną dla Mistrzowskiej Szarlotki, która uzyskała 

największą ilość punktów.  

 

§6 

1. Przekazanie przepisu oraz wypiek szarlotki do udziału w Konkursie traktowane jest 

równocześnie jako oświadczenie, że nie naruszają one praw osób trzecich, w szczególności 

nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich.  

2. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu 

naruszenia praw określonych powyżej, osoba/podmiot zgłaszający przepis zrekompensuje 

Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialny, koszty poniesione w związku ze 

skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od 

wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania przygotowanych wypieków i ich 

przepisów w materiałach o charakterze informacyjno-promocyjnym. 

4. Organizator Konkursu dopuszcza możliwość ewentualnych modyfikacji zwycięskich 

przepisów, przy współpracy z autorem, z poszanowaniem pierwotnej formy przepisu. 

5. Autorzy biorący udział w Konkursie wyrażają zgodę na publikację ich prac w celach 

promocyjnych. Organizator zastrzega, że publikowane do tego celu prace będą opatrzone 

informacją o autorze.  


