
REGULAMIN  KONKURSU 

NA  NAJSMACZNIEJSZE  CIASTKO  „SOKÓŁ” 

 

1) Celem konkursu jest popularyzacja potencjału kulinarnego mieszkańców Sokołowa Podlaskiego 

i powiatu sokołowskiego, promocja miasta w roku jubileuszowym oraz wymyślenie 

i spopularyzowanie ciastka, które stanie się sokołowską specjalnością i atrakcją kulinarną, a które 

w jakikolwiek sposób będzie nawiązywało formą i pomysłem do swojej nazwy. 

2) Organizatorami konkursu są: Sokołowski Ośrodek Kultury i Urząd Miasta w Sokołowie 

Podlaskim. Patronat nad konkursem sprawuje Burmistrz Miasta Sokołowa Podlaskiego. 

3) Przedmiotem konkursu jest ciastko (na sztuki) sporządzone według własnej autorskiej receptury,  

wykonane z dowolnych składników spożywczych, dowolną techniką cukierniczą. 

4) Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy Sokołowa Podlaskiego i powiatu sokołowskiego, 

osoby fizyczne, stowarzyszenia, cukiernie, koła gospodyń wiejskich itp. 

5) Konkurs odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2014 roku w auli Salezjańskiego Liceum 

Ogólnokształcącego w Sokołowie Podlaskim, ul. św. Jana Bosco 1. Początek konkursu o godz. 

11.00 

6) Warunkiem uczestnictwa w konkursie będzie dostarczenie karty zgłoszenia do Organizatora 

(Sokołowski Ośrodek Kultury) do dnia 3 kwietnia 2014 roku wraz z przepisem i uzasadnieniem 

wyglądu i smaku ciastka. 

7) Uczestnicy dostarczają ciastka konkursowe w dniu 13 kwietnia 2014 roku do godz. 10.30 

na miejsce konkursu. Organizatorzy zapewniają miejsce na stołach konkursowych. Od uczestników 

zależy sposób prezentacji wypieków i aranżacji stołu. 

8) Ciastka zgłoszone do konkursu ocenia Jury, powołane przez Organizatorów. Jury ocenia m.in. 

smak, wygląd, recepturę, oryginalność wypieku oraz sposób nawiązania formą i pomysłem do 

nazwy wypieku. 

9) Najciekawsze i najsmaczniejsze ciastka zostaną nagrodzone. Organizator przewiduje trzy 

nagrody i pięć wyróżnień dla autorów najlepszych wypieków. Organizator przewiduje również 

nagrody za udział dla wszystkich uczestników konkursu. 

10) Wszelkie sprawy nie uregulowane niniejszym Regulaminem oraz sprawy sporne rozstrzyga 

Organizator. 

11) Informacji na temat konkursu udziela i karty zgłoszenia przyjmuje p. Katarzyna Hardej 

z Sokołowskiego Ośrodka Kultury, ul. Wolności 27, 08-300 Sokołów Podlaski, mail: 

k.hardej@sok.sokolowpodl.pl  , tel. 25 787 30 32   

Więcej informacji na stronie www.sok.sokolowpodl.pl w zakładce „Konkursy”. 

http://www.sok.sokolowpodl.pl/

