
 

REGULAMIN KONKURSU 

 „Ełcka drożdżówka” 
 

„Każdy jest ważny”  
Spotkanie integracyjne ełckich seniorów   

– Ełk 2018 
 

TERMIN KONKURSU 
21 kwietnia 2018 r.  
 
UCZESTNICTWO: 

1. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich, organizacji 
nieformalnych, grup sąsiedzkich, organizacji 
pozarządowych, przedsiębiorców i innych. Dopuszcza się 
możliwość udziału w konkursie również osób 
niepełnoletnich, za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.  

2. Konkurs  ma charakter otwarty. 
3. Przedmiotem konkursu jest upieczenie tradycyjnego ciasta 

drożdżowego nawiązującego tradycją do regionu 
mazurskiego oraz dołączenie receptury. 

4. Uczestnicy dostarczają ciasto dnia 21 kwietnia 2018 r.  
w godz.  8:00-10:30 (Oratorium św. Jana Bosko przy ul. 
Jana Pawła II os. Jeziorna  w Ełku - stoisko Organizatorów 
przy scenie). 

5. Ciasto konkursowe musi być własnoręcznym wyrobem 
zgłaszających. 

6. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane na formularzu 
zgłoszeniowym w terminie  do dnia 21 kwietnia 2018 r.  
do godz. 10.30 (wypełniony formularz należy dostarczyć 
organizatorom lub przesłać pocztą elektroniczną pod 
adres: ruszczyk.aneta@ wp.pl). Formularz zgłoszeniowy 
do pobrania na stronie internetowej 



 

www.mopselk.naszops.pl  zakładka Dokumenty do 
pobrania oraz w siedzibie MOPS ul. Piłsudskiego 8 w Ełku. 

7. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez 
uczestników zgody na:  

 przetwarzanie danych osobowych związanych  
z konkursem;  

 nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystania 
receptury ciasta zgłoszonego na konkurs oraz zdjęć z 
wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich 
zatwierdzania.  

 
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WYPIEKU: 
 

Upieczone ciasto należy dostarczyć 21 kwietnia 2018 r. do 
godziny 10:30 do Oratorium św. Jana Bosko przy ul. Jana 
Pawła II os. Jeziorna w Ełku do stoiska organizatorów przy 
scenie.  
 
KRYTERIA OCENY WYPIEKÓW KONKURSOWYCH: 
 

Ciasta oceniać będzie powołana przez Organizatorów komisjia 
konkursowa. 
Komisja dokona oceny wypieków biorąc pod uwagę 
następujące kryteria: 

1. Tradycyjna receptura. 
2. Smak, zapach, konsystencja. 
3. Wygląd, dekoracja, „pulchność” ciasta.  

Członkowie komisji ocenią ciasta zgłoszone do konkursu 
przyznając punkty na karcie oceny. 
 
NAGRODY: 
Trzy pierwsze miejsca będą nagrodzone atrakcyjnymi 
upominkami. Organizatorzy nie wykluczają przyznania 
wyróżnień.  
 

Wszelkie informacje na temat konkursu dostępne są na stornie internetowej MOPS Ełk 

www.mopselk.naszops.pl  oraz udzielane pod nr tel.  512 686 606. 

http://www.mopselk.naszops.pl/
http://www.mopselk.naszops.pl/


 

Formularz zgłoszeniowy 

„Ełcka drożdżówka” 
 

„Każdy jest ważny”  
Spotkanie integracyjne ełckich seniorów   

– Ełk 2018 
 

1. Imię i nazwisko:…………………………………………………………………… 

2. Adres:……………………………………………………………………………… 

3. Nr telefonu:……………………………………………………………………….. 

4. Nazwa ciasta drożdżowego:………………………………………………………. 

5. Receptura ciasta upieczonego na konkurs:………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

Zapoznałem(łam) się z Regulaminem konkursu i akceptuję podane warunki konkursu oraz wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów w celach promocyjnych, zgodnie  

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.)  

 

 

 

 

 

………………………..      …………………………………………… 

          (data)                 (podpis uczestnika  

lub rodzica/opiekuna prawnego  

          w przypadku osoby niepełnoletniej) 


