
 Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach 
ul. J. Piłsudskiego 2, 22-550 Werbkowice 

tel./fax: 84 6572032, 84 6572078 
www.gok.werbkowice.pl 

gokwerbkowice@gmail.com 

  

Regulamin konkursu kulinarnego: 

„Super Tort” 

 
1. Konkurs kulinarny: „Super Tort” przygotowywany jest przez Gminny Ośrodek Kultury  

w Werbkowicach i Gminną Radę Kobiet w Werbkowicach. 

2. Konkurs kulinarny odbędzie się w dniu 14 kwietnia (sobota) 2018 roku o godzinie 14:00  

w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach  (sala widowiskowa). 

3. Uczestnikami konkursu może być: każdy dorosły mieszkaniec Gminy Werbkowice. 

4. Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz 

wypełnienie karty zgłoszeniowej wraz z przepisem potrawy i dostarczenie do dnia 09.04.2018 

- osobiście do Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach, ul. J. Piłsudskiego 2   

lub mailowo gokwerbkowice@gmail.com lub fax: (84)6572032 

5. Niezależne jury wybierze jednego zwycięzcę konkursu oraz przyzna nagrodę za drugie, 

trzecie i jedno wyróżnienie oraz nagrody pocieszenia. 

6. Każdy dorosły mieszkaniec Gminy Werbkowice ma prawo zgłoszenia jednego tortu. Może 

być on wykonany w dowolnym miejscu i czasie, jednak powinien być dostarczony na konkurs  

w formie gotowej w dniu konkursu 14.04.2018 r.  

7. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu konkursu o godzinie 16:00. 

8. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

9. Kryteria oceny: 

Estetyka:  sposób podania, ozdobienie, wrażenia ogólne 0-10 pkt. 

Smak: 0-10 pkt. 

Kreatywność: pomysł i dobór produktów 0-10 pkt. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny. 

Postanowienia końcowe 

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

w regulaminie. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian  

w treści niniejszego regulaminu. 

3. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na 

przetwarzanie danych osobowych oraz wykonanie fotografii tortu i wykonawcy, wyłącznie do 

celów konkursu (w tym publikacji prasowych i internetowych) . 

5. Zgłoszenie tortu do konkursu jest równoznaczne również z przekazaniem prawa na rzecz 

organizatora do publikacji informacji o tym torcie w wydawnictwach wszelkiego typu, 

wydawanych przez organizatora oraz do wykorzystania w wybranych przez organizatora 

mediach, jako element promujący Gminę Werbkowice, bez uiszczania autorowi należności 

finansowych. 

Informacji udziela: Katarzyna Serafin, p.o. dyrektor GOK Werbkowice pod numerem tel.  

(84) 6752032, (84) 6752078, tel. kom. 504 502 674 

Regulamin, karta zgłoszenia oraz dodatkowe informacje dostępne na stronie: 

www.gok.werbkowice.pl  
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