
REGULAMIN Konkursu na Najładniejszy Wianek Sobótkowy 

1. Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Gościeradów, Gminny 

Ośrodek Kultury w Gościeradowie, Starostwo Powiatowe  

w Kraśniku oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Gościeradowa. 

2.  Konkurs odbędzie się w dniu 17 czerwca 2017r, podczas 

uroczystości „Sobótkowej Nocy”  nad  stawem w Wólce 

Gościeradowskiej.  

3. Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców, zespołów,  

stowarzyszeń formalnych i nieformalnych, Kół Gospodyń 

Wiejskich sołectw,  z gminy Gościeradów. 

4. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszeniowej  

i dostarczenie jej do organizatora do dnia 15 czerwca 2017 r.  

na adres: Urząd Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61, 

23-275 Gościeradów lub mailem: anna.kepinska@goscieradow.pl 

5. Wianek należy dostarczyć w dniu imprezy  wraz z metryczkę 

zawierającą  imię i nazwisko (nazwa w przypadku organizacji) 

oraz  miejscowość  wykonawcy  do godziny 18
00

. 

6. Oceny prac dokona niezależne jury powołane przez 

organizatorów. 

7. Wyróżnione wianki otrzymają nagrody,  pozostałym  uczestnikom  

zostaną wręczone  pamiątkowe dyplomy. 

8. Przystępujący (osoby przystępujące)  do konkursu uczestnik  

wyraża zgodę na warunki zawarte w regulaminie.  

9. Organizator zastrzega sobie prawo do ( opublikowania danych 

osobowych), umieszczenia zdjąć i informacji o zwycięzcach  

i uczestnikach konkursu. 

 

 

REGULAMIN Konkursu na Najsmaczniejsze Ciasto Sobótkowe 

1. Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Gościeradów, Gminny 

Ośrodek Kultury w Gościeradowie, Starostwo Powiatowe  

w Kraśniku oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Gościeradowa. 

2. Konkurs odbędzie się w dniu 17 czerwca 2017r, podczas 

uroczystości „Sobótkowej Nocy”  nad  stawem w Wólce 

Gościeradowskiej. 

3. Celem konkursu jest prezentacja wypieków, wymiana 

doświadczeń. 

4. Konkurs jest skierowany do wszystkich mieszkańców, zespołów,  

stowarzyszeń formalnych i nieformalnych, Kół Gospodyń 

Wiejskich sołectw,  z gminy Gościeradów. 

5. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszeniowej  

i dostarczenie jej do organizatora do dnia 15 czerwca 2017 r.  

na adres: Urząd Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61, 

23-275 Gościeradów lub mailem: anna.kepinska@goscieradow.pl 

6. Ciasto należy dostarczyć  w dniu imprezy do godziny 18
00

 wraz  

z metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko (nazwa  

w przypadku organizacji) oraz miejscowość  wykonawcy. 

7. Organizator nie zwraca kosztu zakupu produktów do wypieku 

ciasta ani dojazdu. 

8. Wyrobu najlepszego ciasta  dokona  niezależne jury powołane 

przez  organizatorów, którego ocena  będzie ostateczna i nie 

będzie przysługiwało odwołanie od jej decyzji. 

9. Najlepsze wypiek otrzymają nagrody, a pozostali uczestnicy 

pamiątkowe dyplomy  

10. Uczestnicy przystępujący do konkursu jednocześnie wyrażają 

zgodę na warunki zawarte w regulaminie. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji ciast, danych 

osobowych i wizerunku  uczestników konkursu.  

 



 

Karta zgłoszeniowa 

do Konkursu na Najładniejszy Wianek Sobótkowy 

Wólka Gościeradowska, dn. 17 czerwca 2017r. 

 

1. Imię i nazwisko/ nazwa organizacji 

 

………………………………………………………………………… 

2. Adres zamieszkanie/ siedziba 

 

…………………………………………………………………………  

3. Telefon kontaktowy 

 

………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta zgłoszeniowa 

do Konkursu na Najsmaczniejsze Ciasto Sobótkowe 

Wólka Gościeradowska, dn. 17 czerwca 2017r. 

 

1. Imię i nazwisko/  nazwa organizacji 

 

………………………………………………………………………… 

2. Adres  zamieszkania / siedziby 

 

………………………………………………………………………… 

3. Telefon kontaktowy  

 

………………………………………………………………………… 

4. Nazwa wypieku 

 

………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 


