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REGULAMIN 
KONKURSU NA BABĘ WIELKANOCNĄ 
organizowanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 
podczas Jarmarku Wielkanocnego na pl. Księcia Barnima I w Gryfinie 

4 kwietnia 2020 r. 
 
 
 
CELE KONKURSU: 
1. Promocja tradycji i zwyczajów oraz kulinarnych obrzędów związanych ze Świętami Wielkanocny-
mi. 

2. Rozwijanie zbiorowej aktywności twórczej mieszkańców gminy Gryfino. 
 
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE: 
1. W konkursie mogą wziąć udział indywidualni mieszkańcy gminy Gryfino, a także zespoły wykona-
wców: klasy szkół podstawowych i ponadpodstawowych, grupy dzieci przedszkolnych, grupy forma-
lne (organizacje pozarządowe, koła), kluby zainteresowań, świetlice wiejskie oraz grupy nieforma-
lne (Koła Gospodyń Wiejskich, rodziny). W słodkim pojedynku może wziąć udział każdy, kto upiekł 
babę, babkę lub babeczkę według domowego przepisu. Do konkursu nie może przystąpić osoba, 
która jest zawodowym cukiernikiem 
2. Uczestnicy konkursu mogą zgłosić do niego jedną babę. 
3. Baba powinna być opatrzona tekturową metryczką o wymiarach około 5x9 cm, na której należy 
umieścić pismem drukowanym: 
a) imię i nazwisko twórcy indywidualnego, 
b) klasę, nazwę klubu, świetlicy, szkoły, przedszkola i adres (dotyczy wykonawców grupowych). 
4. Babę należy dostarczyć 4 kwietnia 2020 r. (sobota) w godz. 8.00-9.30 na plac Księcia Barnima I 
w Gryfinie. Uprzejmie prosimy o przestrzeganie tego terminu. 
5. Rozstrzygniecie konkursu i uroczyste wręczenie nagród nastąpi 4 kwietnia 2020 r. (sobota) o 
godz. 11.30 na pl. Księcia Barnima I podczas Jarmarku Wielkanocnego. 

6. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do 25 marca 2020 r. w biurze Gryfińskiego Domu Kul-
tury przy ul. Szczecińskiej 17. Zgłoszenie musi zostać potwierdzone złożeniem karty zgłoszenia. 
7. Karty zgłoszenia dostępne są na stronie www.gdk.com.pl lub do wypełnienia w biurze Gryfiń-
skiego Domu Kultury przy ul. Szczecińskiej 17 w dni robocze w godzinach 8.00-15.00 

 
KRYTERIA OCENY: 
1) smak, 
2) ogólne wrażenie (sposób podanie ciasta), 
3) estetyka. 

 
 

http://www.gdk.com.pl/
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KOMISJA KONKURSOWA: 
1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje komisja konkursowa powołana przez organizatora. 
2. Konkurs przebiegać będzie jednoetapowo. 
3. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
1. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu. 
2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidło-
we prowadzenie konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec przy 
dołożeniu należnej staranności. 
3. Każdy uczestnik indywidualny lub opiekun grupy biorącej udział w konkursie jest zobowiązany do 
podpisania karty zgłoszenia, co jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości treści regulaminu 
oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych, których administratorem jest Burmistrz Miasta i 
Gminy Gryfino. 


