
   

     

REGULAMIN 

1. Organizatorem konkursu jest Gmina Łysomice.  

2. Przedmiotem konkursu jest  wykonanie babki wielkanocnej lub paski 

3. Uczestnicy: 

- osoby indywidualne narodowości polskiej i ukraińskiej  

- koła gospodyń, stowarzyszenia, kluby działające na ternie Gminy Łysomice 

4. Konkurs ma na celu:  

- propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Wielkanocnych w Polsce i na 

Ukrainie 

- aktywizacja mieszkańców gminy i gości z Ukrainy  

- wymiana przepisów i doświadczeń wśród uczestników konkursu  

- budowa więzi społeczności lokalnej 

5. Warunki udziału w konkursie:  

- wykonanie babki lub paski wielkanocnej wg własnego przepisu i dostarczenie  

wypieku w dniu 10 kwietnia 2022r. (Niedziela Palmowa) w godzinach od 13.00 do 

14.00 do budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Łysomicach (dawny budynek GS). 

- wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia (wraz z  przepisem w języku polskim lub 

ukraińskim)   na adres e-mail m.lewandowska@lysomice.pl. lub złożenie  w Biurze 

Podawczym Urzędu Gminy w Łysomicach, ul. Warszawska 8 do dnia 07.04.2022r. 

- uczestnicy konkursu we własnym zakresie zabezpieczają naczynia do prezentacji 

wypieków. 

6. Nagrody 

Laureaci trzech pierwszych miejsc, oraz osoby wyróżnione otrzymają nagrody 

rzeczowe wręczone zaraz po ogłoszeniu wyników. Organizator dopuszcza poszerzenie 

liczby nagród i wyróżnień poza regulaminowe. 

7. Oceny wypieków dokona Komisja Konkursowa, a wyniki oceny zostaną ogłoszone  

o godzinie 15.00 w dniu 10 kwietnia 2022r.( Niedziela Palmowa) podczas spotkania 

integracyjnego polsko-ukraińskiego przy kawie w budynku Gminnej Biblioteki 

Publicznej (dawny budynek GS)przy ulicy Sadowej w Łysomicach. Decyzja komisji 

konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. Ocenie podlegać będą: 

estetyka i jakość wykonanych wypieków, nawiązanie do tradycji, sposób 

prezentowanego wypieku oraz walory smakowe. 
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8. Zgłoszenie wypieku do konkursu jest równoznaczne z bezpłatnym przekazaniem 

praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy  

z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r., 

poz.1062) oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez 

Organizatora w związku z powyższym konkursem. 

Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie 

nazwiska i wizerunku w materiałach pokonkursowych i na stronie internetowej 

organizatora. 

9. Babki i paski wielkanocne przechodzą na własność Organizatora i będą degustowane 

przy kawie przez uczestników spotkania integracyjnego polsko-ukraińskiego w dniu 

10.04.2022r. w godzinach 15.00-17.00 w budynku po byłym GS w Łysomicach. 

10. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Marta Lewandowska -pracownik Urzędu  

Gminy w Łysomicach , email: m.lewandowska@lysomice.pl , tel. 501-318-617 
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