
REGULAMIN KONKURSU 

„KONKURS NA NAJSMACZNIEJSZĄ SÓJKĘ GLINIECKĄ” 

Organizator Konkursu: 

1. Stowarzyszenie Miłośników Tradycji i Kultury Ludowej „Wawrzynioki” – dalej 
„Wawrzynioki” 

2. Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie – dalej GOK 

Cele Konkursu: 

1) Kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy na temat Sójki Glinieckiej, 

 jako regionalnej potrawy. 

2) Promocja obszaru działania Stowarzyszenia „Wawrzynioki”. 

3) Ochrona kulinarnego dziedzictwa oraz wykazanie się znajomością w przygotowaniu 
„Sójki Glinieckiej”. 

4) Kultywowanie tradycji zacieśniania więzi społecznych między osobami młodymi  
i osobami starszymi. 

5) Połączenie kulinarnej rywalizacji z zabawą. 

6) Promocja inicjatyw lokalnych. 

Uczestnicy konkursu 

1) Uczestnikami konkursu mogą być: osoby fizyczne. 

2) W konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie Jury konkursowego ani ich rodziny. 

3) Udział w konkursie należy zgłosić do dnia 20 SIERPNIA 2017 r.  

4) Zgłoszenia przyjmuje Renata Kalińska (tel. 691 181 897) oraz Gminny Ośrodek Kultury 
w Wiązownie (tel. 22 780 41 79)  

5) Zgłoszenia można dokonać jedynie poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej. 

Przebieg konkursu 

Konkurs odbędzie się w dniu 27.08.2017 r., w trakcie trwania imprezy pt. „100-lecie OSP 
Glinianka i Święto Sójki Glinieckiej” w siedzibie Stowarzyszenia Miłośników Tradycji i Kultury 
Ludowej „Wawrzynioki” (Izba Regionalna) w Gliniance ul. Napoleońska 36. 

 



Zasady prowadzenia konkursu 

1) Osoby uczestniczące w konkursie zobowiązane są do zakupu produktów niezbędnych 
do przygotowania sójek we własnym zakresie. 

2) Każdy uczestnik przygotowuje 5 szt. Sójek do konkursu oraz 25 szt. Sójek na rzecz 
Stowarzyszenia, które należy dostarczyć do siedziby Stowarzyszenia w dniu konkursu 
do godziny 12:00. 

3) Każdy uczestnik konkursu wylosuje indywidualny anonimowy numer. 

4) Sójki należy wykonać o podłużnym kształcie, o wymiarach 12 - 15 cm.  

Kryteria wyboru sójki 

1) Przy ocenie sójek Jury konkursowe kierować się będzie następującymi kryteriami: 

a. Wielkość 

b. Wygląd 

c. Kształt 

d. Aromat 

e. Własne uznanie członka Jury 

2) Skala oceny wyżej wymienionych poszczególnych kryteriów wynosi od 1 do 5. 

3) I miejsce zdobywa uczestnik o największej liczbie zdobytych punktów. 

4) Do oceny Jury konkursowego sójki, zaprezentowane będą anonimowe numery sójek. 

5) Decyzja Jury konkursowego jest ostateczna i nieodwołalna. 

6) Werdykt zostanie ogłoszony 27 sierpnia 2017 r. około godz. 18:00, podczas 
wydarzenia „100-lecie OSP Glinianka”. 

Komisja konkursowa 

1) Oceny dokona trzyosobowe Jury. 

2) Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. 

Postanowienia końcowe 

1) Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania imion, nazwisk, zdjęć 
fotograficznych i informacji o zwycięzcach i uczestnikach konkursu. 



2) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zamieszczania informacji o sójkach 
konkursowych w swoich materiałach i kampaniach promocyjnych jako element 
promujący cele statutowe stowarzyszenia „Wawrzynioki”. 

3) Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy akceptują warunki zawarte  
w niniejszym regulaminie. 

4) Regulamin konkursu jest dostępny do wglądu w siedzibie organizatora oraz na stronie 
internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie www.gok-wiazowna.pl 

5) Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania indywidualnych ustaleń w sprawach 
związanych z konkursem nie objętych niniejszym regulaminem. 



 

KARTA ZGŁOSZENIA  

„KONKURS NA NAJSMACZNIEJSZĄ SÓJKĘ GLINIECKĄ” 

 

1) Uczestnik konkursu (imię i nazwisko) 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2) Dane kontaktowe (nr tel., e-mail lub adres) 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Oświadczenie: 

Zapoznałem się i zobowiązuję się przestrzegać regulaminu konkursu 

Zobowiązuję się do dostarczenia w dniu konkursu 5 szt. Sójek do oceny oraz  
25 szt. Sójek do dyspozycji Stowarzyszenia „Wawrzynioki” 

 

Glinianka dn.………………………………………………………………………………………….. 
                                                  data i czytelny podpis uczestnika 


