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ORG.0050.53.2018 

 

 

 

ZARZĄDZENIE Nr  53/2018 

WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW 

z dnia 24 lipca 2018 roku 

 

w sprawie ogłoszenia i organizacji konkursu kulinarnego  

„Stanisławowskie smaki 2018” 

 

 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 18 i 19 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 

roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) zarządzam, co następuje: 

 

 

§ 1. 

 

Ogłasza się dla mieszkańców Gminy Stanisławów konkurs kulinarny „ Stanisławowskie smaki 

2018”.  

 

§ 2. 

 

Ustala się Regulamin konkursu „Stanisławowskie smaki 2018” w brzmieniu stanowiącym 

załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 3. 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury                                 

w Stanisławowie.  

 

§ 4. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

Wójt 

 

                                                                          /-/ Adam Sulewski 
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 Załącznik do zarządzenia Nr 53/2018  

 Wójta Gminy Stanisławów  

         z dnia 24 lipca 2018r. 

 

 

REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO 

 „STANISŁAWOWSKIE SMAKI 2018” 
 

ORGANIZATORZY:   

GMINA STANISŁAWÓW 

GMINNY OŚRODEK KULTURY W STANISŁAWOWIE 

 

MIEJSCE I TERMIN:  

Dożynki Gminno-Parafialne 2018 - Stanisławów, 19 sierpnia 2018r. godz. 13.00-15.00 

(Boisko sportowe przy ul. Armii Krajowej w Stanisławowie). 

 

CEL KONKURSU: 

Celem konkursu jest promocja produktów/potraw regionalnych/tradycyjnych z terenu 

Województwa Mazowieckiego oraz aktywizacja mieszkańców. 

 

WARUNKI UCZESTNICTA: 

1. W konkursie może wziąć udział każdy, kto wypełni ankietę zgłoszeniową i doręczy ją 

organizatorom do dnia 13 sierpnia 2018 r. do godz. 16.00. 

2. Zgłoszenia będą przyjmowane tylko od osób fizycznych.  

3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty między indywidualnymi osobami w jednej kategorii. 

4. Do konkursu można zgłaszać pierogi, ciasta i nalewki.   

5. Organizator nie pokrywa kosztów przygotowania potraw.  

6. Potrawy należy przygotować w ilości dla co najmniej 10 osób. 

7. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie po jednej potrawie w danej 

kategorii.  

8. Istnieje możliwość podgrzania potrawy na gorąco lub przechowania w lodówce, 

bezpośrednio przed finałem konkursu (do dyspozycji uczestników konkursu będą 

kuchenka mikrofalowa i lodówka).  

9. Uczestnicy we własnym zakresie dostarczają potrawy do miejsca organizacji konkursu, 

samodzielnie wykonują dekorację potraw wraz z informacją o nazwie oraz zapewniają 

odpowiednią ilość naczyń do degustacji.   

10. Przyjmowanie zgłoszeń odbywać się będzie poprzez: 

a) złożenie osobiste ankiety zgłoszeniowej w siedzibie Urzędu Gminy Stanisławów, 

lub 

b) przesłanie ankiety zgłoszeniowej faksem na numer 025 757 58 58, 

c) przesłanie ankiety zgłoszeniowej mailem na adres: urzad.gminy@stanislawow.pl, 

mailto:urzad.gminy@stanislawow.pl
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d) zgłoszenie udziału telefonicznie pod numerem tel. 025 757 58 58 p. Izabela 

Zagórska, w terminie do 13 sierpnia 2018 r. do godz. 16.00. 

 

OCENA PRAC: 

1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa w liczbie od 3 do 5 osób wybranych spośród 

gości honorowych Dożynek Gminno-Parafialnych oraz przedstawiciela Organizatorów.  

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach: 

a) pierogi, 

b) ciasta, 

c) nalewki. 

3. Jury konkursowe oceniać będzie :  

a) walory smakowe,  

b) wygląd, dekorację i sposób zaserwowania, 

c) dobór składników. 

4. Każdy z jurorów wyróżni trzy najlepsze potrawy przyznając im odpowiednio 3, 2 i 1 

punkt. Suma punktów otrzymanych od wszystkich jurorów wyłoni trzy najlepsze 

potrawy. 

5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

6. Z posiedzenia Komisji Konkursowej sporządza się protokół. 

7. W konkursie przyznane będą atrakcyjne nagrody rzeczowe lub finansowe oraz 

dyplomy.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania imion, nazwisk i zdjęć oraz 

informacji o zwycięzcach i uczestnikach konkursu w swoich materiałach i kampaniach 

promocyjnych. 

2. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte              

w Regulaminie. 

3. Niniejszy Regulamin jest jedynym określającym zasady konkursu i podlega 

opublikowaniu na stronie internetowej Gminy. 

4. Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 25 757 58 58 lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: urzad.gminy@stanislawow.pl. Osobą do 

kontaktów w sprawie konkursu jest Izabela Zagórska. 

 

 

 

  

            Wójt 

 

                                                                          /-/ Adam Sulewski 
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Ankieta zgłoszeniowa 

Zgłoszenie do konkursu kulinarnego  

„STANISŁAWOWSKIE SMAKI 2018” 

 

Nazwa potrawy 

 

....................................................................................................................................................... 

 

Zgłaszam swój udział w Konkursie „STANISŁAWOWSKIE SMAKI 2018” 

 

Dane osobowe: 

 

Imię i nazwisko............................................................................................................................. 

 

 Miejscowość/Gmina..................................................................................................................... 

 

Adres............................................................................................................................................. 

 

Telefon/e-mail............................................................................................................................... 

 

Podstawowe składniki użyte do przygotowania potrawy 
...................................................................................................................................................... 

…................................................................................................................................................... 

Wypełnioną ankietę należy: 

- złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Stanisławów, ul. Rynek 32   

lub 

- przesłać faksem na numer 025 757 58 58 

- przesłać mailem na adres: urzad.gminy@stanislawow.pl  

- lub zgłosić udział telefonicznie pod numerem tel. 25 757 58 58 p. Izabela Zagórska.  

W terminie do 13 sierpnia 2018r.  

............................................... 
                                                                                                                 (podpis osoby zgłaszającej) 

 

Ja, niżej podpisana/y wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych               

w związku z udziałem w Konkursie Kulinarnym „Stanisławowskie Smaki 2018” ogłoszonym 

przez Wójta Gminy Stanisławów w dniu 24 lipca 2018 r.  

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie 

dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie    

w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne. 

 
……………………………….. 

 ( podpis osoby wyrażającej zgodę) 


