
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

             
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Regulamin konkursu na najlepszą recepturę ciastek promujących Węgorzewo 

-  „Magdalenki królewskie z Węgorzewa”  

 

I. Organizator i przedmiot Konkursu 

1. Organizatorem Konkursu jest Węgorzewskie Centrum Kultury w Węgorzewie . 

2. Przedmiotem Konkursu są ciastka wykonane według własnej receptury.  

II. Cel i przesłanki Konkursu 

1. Konkurs organizowany jest w ramach obchodów Jubileuszu 450 – lecia Węgorzewa.  

2. Celem Konkursu jest aktywizacja i integracja Kół Gospodyń Wiejskich. 

3. Identyfikacja podmiotów i ich wyrobów, które mogą służyć do budowy produktu 

turystycznego i marki Węgorzewa. 

4. Wybrany i nagrodzony wypiek będzie przeznaczony w szczególności do celów: 

- promocyjnych, 

       -   identyfikacyjnych.  

III. Uczestnicy Konkursu 

1. Konkurs skierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie powiatu 

węgorzewskiego.  

2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby niepełnoletnie, pracownicy Organizatora i ich 

rodziny, a także członkowie Komisji Konkursowej.  

IV. Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Konkurs polega na zaprezentowaniu przed Komisją Konkursową gotowego wypieku 

(ciastek), przygotowanego zgodnego z wymaganiami wymienionymi w rozdz.  

V niniejszego Regulaminu. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie zgłoszenia z przepisem 

kulinarnym (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2) w terminie określonym w rozdziale  

VI niniejszego regulaminu.  

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie o godzinie 14.00 w dniu  

26 września 2021 r.  wypieków konkursowych na oznakowane stoisko konkursowe, 

które będzie usytuowane na Placu Wolności w Węgorzewie. 

4. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić maksymalnie 1 propozycję wypieku. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

             
 

 

5. Uczestnicy Konkursu sami ponoszą koszt dojazdu i zakupu produktów potrzebnych do 

wykonania dania konkursowego. 

6. Sprzęt kuchenny oraz zastawę niezbędną do serwowania dań podczas konkursu 

uczestnik zabezpiecza we własnym zakresie. 

 

V. Wymagania, jaki powinien spełniać wypiek w Konkursie „Magdalenki królewskie  

z Węgorzewa” 

1. Obowiązkowym elementem Konkursu jest przedstawienie i umożliwienie oceny wypieku 

przez powołana przez Organizatora Komisję. 

2. Ocenie zostaną poddane w skali 0-5 pkt: 

-  forma wykonania wypieku; 

- walory smakowe; 

- prezentacja ciasta; 

VI. Termin i forma nadsyłania zgłoszeń konkursowych 

1. Nieprzekraczalny termin dostarczenia zgłoszeń z ust. 1 rozdziału IV niniejszego regulaminu 

upływa dnia 22.09.2021r.  

2. Zgłoszenia należy nadsyłać za pośrednictwem poczty:  

- elektronicznej na adres e-mailowy: wck@wegorzewo.pl,  podając w tytule wiadomości 

hasło: Konkurs „Magdalenki królewskie z Węgorzewa” 

- tradycyjnej na adres: Węgorzewskie Centrum Kultury w Węgorzewie, ul. Bema 14,  

11-600 Węgorzewo z dopiskiem: Konkurs „Magdalenki królewskie z Węgorzewa” 

3. Zgłoszenie powinno zawierać:  

- formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu); 

- podpisaną zgodę na wykorzystanie wizerunku (Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu); 

4. Niekompletne zgłoszenia nie będą brane pod uwagę. 

VII. Sposób i kryteria oceny prac konkursowych 

1. Oceny wypieków dokona powołana przez Dyrektora WCK  Komisja Konkursowa.                 

mailto:wck@wegorzewo.pl


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

             
 

 

2. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora będzie obradować dnia 26 września 

2021 roku o godz. 15.00  na Placu Wolności w Węgorzewie podczas imprezy plenerowej. 

3. Podczas oceniania prac Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę następujące kryteria:  

- forma wykonania wypieku; 

- walory smakowe; 

- prezentacja wypieku 

5. Z posiedzenia Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół.  

 

VIII. Rozstrzygnięcie Konkursu i nagroda 

1. Ogłoszenie wyników Konkursu i wyłonienie laureata nastąpi bezpośrednio po zakończeniu 

prac Komisji Konkursowej.  

2. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej 

Organizatora www.wck.wegorzewo.pl oraz na portalu społecznościowym. 

3. Laureatowi Konkursu zostanie przyznana nagroda rzeczowa o łącznej wartości 1000 zł 

ufundowana przez Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich w Olsztynie w wysokości 500 zł 

oraz Gminę Węgorzewo w wysokości 500 zł.    

IX. Prawa autorskie 

1. Przekazanie przepisu oraz ciastek do udziału w Konkursie traktowane jest równocześnie 

jako oświadczenie, że nie naruszają one praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich 

majątkowych i osobistych praw autorskich.  

2. Uczestnik Konkursu przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na Organizatora, 

bez ograniczeń terytorialnych, na czas nieoznaczony na wszystkich polach eksploatacji 

znanych w chwili ogłoszenia Konkursu, a w szczególności tych określonych w art. 50 ustawy z 

dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 

1231 z późn. zm.). W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi 

z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, osoba/podmiot zgłaszający przepis 

zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialny, koszty poniesione w związku 

ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od 

wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania przygotowanych wypieków i ich 

przepisów w materiałach o charakterze informacyjno-promocyjnym. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

             
 

 

4. Organizator Konkursu dopuszcza możliwość ewentualnych modyfikacji zwycięskich 

przepisów, przy współpracy z autorem, z poszanowaniem pierwotnej formy przepisu. 

5. Autorzy biorący udział w Konkursie wyrażają zgodę na publikację ich prac w celach 

promocyjnych. Organizator zastrzega, że publikowane do tego celu prace będą opatrzone 

informacją o autorze.  

X. Unieważnienie Konkursu  

 Organizator unieważni Konkurs, jeżeli nie wpłynie żadna praca konkursowa lub też jeżeli 

Komisja nie rozstrzygnie Konkursu.  

XI. Postanowienia końcowe 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych 

lub nieaktualnych danych przez Uczestników Konkursu. 

2. We wszystkich kwestiach spornych decyduje Komisja Konkursowa. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 

odpowiednie przepisy obowiązującego prawa. 

XII. Informowanie o Konkursie 

1. Odpowiedzi na dodatkowe pytania udzielają: 

Pracownicy  Węgorzewskiego Centrum Kultury pod nr. Tel. 87 4272641 w godz. 8.00-15.00  

2. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym Konkursem należy kierować na adres  

e-mailowy: wck@wegorzewo.pl z dopiskiem „Konkurs Magdalenki królewskie z Węgorzewa”. 

mailto:wck@wegorzewo.pl

