
Regulamin konkursu 

„Słodka grapa” 

 

I Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Pelplinie, ze współpracą 

z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pelplinie, Kociewską Spółdzielnią 

Socjalną w Pelplinie, Miejskim Ośrodkiem Kultury w Pelplinie i Urzędem Miasta i 

Gminy Pelplin.  

2. Przedmiotem konkursu jest prezentacja samodzielnie wykonanych przetworów z 

owoców. 

II Cele konkursu 

1. Aktywizacja i integracja seniorów z Gminy Pelplin. 

2. Wymiana doświadczeń i przepisów kulinarnych wśród uczestników konkursu. 

III Uczestnicy konkursu 

1. Konkurs skierowany jest do zrzeszonych seniorów, należących do Klubów Seniora, 

Uniwersytetu III Wieku. 

2. Konkurs kierowany jest do osób indywidualnych, w konkursie nie mogą brać udziału 

zespoły lub grupy osób. 

3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz najbliżsi 

członkowie ich rodzin. 

IV Zasady organizacyjne konkursu 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do godziny 17.00 w dniu 17 

października 2022 r. przygotowanego jednego (1) przetworu (np. powidła lub dżem) z 

kartą zgłoszenia. 

2. Zgłoszone do konkursu przetwory muszą być własnoręcznym wyrobem osób 

zgłaszających. 

3. Produkty zaprezentowane w konkursie, po ocenie przez komisję stają się własnością 

organizatora i zostaną przeznaczone do ogólnej degustacji. 

V Zgłoszenie udziału 

1. Zgłoszenia należy dokonać na załączonej do regulaminu Karcie Zgłoszenia, którą 

należy dostarczyć do dnia 17 października 2022 r. na adres: 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Księdza Bernarda Sychty 

ul. Sambora 5A, 83-130 Pelplin 



VI Komisja Konkursowa 

1. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora będzie obradować w dniu 18 

października 2022 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pelplinie. 

2. Komisja konkursowa wyłoni laureatów, biorąc pod uwagę następujące kryteria: 

a)  Różnorodność przetworów w skali od 1 do 10, 

b)  Walory smakowe przetworów w skali od 1 do 10, 

c) Wygląd, estetyka i prezentacja produktów w skali od 1 do 10, 

Maksymalnie uczestnik może otrzymać 30 punktów. 

 

3. Z posiedzenia komisji konkursowej zostanie sporządzony protokół. 

4. Komisja przyzna jedną nagrodę główną. 

5. Decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

VII Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród 

1. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród odbędzie się 20 października 2022 r. w 

Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie, podczas wydarzenia „Biesiada Seniorów”. 

2. Po ogłoszeniu wyników przez Komisję Konkursową nastąpi wręczenie nagród. 

3. Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. 

VIII Postanowienia Końcowe 

1. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu, 

a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora konkursu. 

2. Uczestnicy Konkursu oddając Organizatorowi Kartę Zgłoszenia, wyrażają zgodę na 

przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w celu przeprowadzenia 

niniejszego Konkursu. 

3. Biorąc udział w konkursie uczestnicy akceptują jego regulamin. 

4. Kwestie nie unormowane niniejszym regulaminem, a dotyczące konkursu rozstrzyga 

Organizator konkursu. 

IX Kontakt 

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pelplinie pod 

numerem telefonu (58) 536 33 43 lub e-mailowo: biblioteka@epelplin.pl 
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