
                  

„        NAJSMACZNIEJSZY 

    DOMOWY CHLEB 

 
DOŻYNKI GMINNE 07.09.2019r. 
 
 
 

 
Coraz częściej powracamy do dawnych tradycji.  Nasze gospodynie  domowe 

wypiekają  chleb o różnych smakach, w domowych warunkach, a to na 
zakwasie, a to na drożdżach …  

Jak to pięknie ujęła w swoim wierszu „ Zapach chleba” Daniela Bednarek 
 

„Świeżutkim chlebem dom pachniał cały 
W tamte sobotnie dni utrudzone, 
Kiedy zmęczeni z pól powracali 

Po ciężkiej pracy w trudzie i w znoju…” 
 

Podczas tegorocznych Dożynek Gminnych 2019  w Tymieniu  chcielibyśmy 
przypomnieć i docenić wartość naszego podstawowego posiłku jakim jest 
chleb. 

        

      REGULAMIN KONKURSU 
 

I. INFORMACJE OGÓLNE: 
 

1. Organizatorem Konkursu „Najsmaczniejszy domowy chleb” jest Gmina 
Będzino. 
2. Celem głównym Konkursu jest kultywowanie wiedzy o polskiej tradycji 
wypieku chleba. 
3. Uczestnicy Konkursu powinni wykazać się znajomością w przygotowaniu 
oryginalnych wypieków w oparciu o polskie tradycje. 
4. Konkurs odbędzie się w dniu 7 września 2019 roku na terenie dożynkowym 
w Tymieniu przy Domu Ludowym  podczas Dożynek Gminnych. 
5. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Jury, powołane  
przez Wójta Gminy Będzino, w składzie trzyosobowym: Przewodniczący, 
Sekretarz, Członek. 
 
 
 
 
  



II. ZASADY UCZESTNICTWA: 
 

1. Konkurs zostanie rozegrany w jednej kategorii: 
- chleb pieczony amatorsko. Uczestnikiem konkursu może być każdy 
mieszkaniec Gminy Będzino  wypiekający  chleb w warunkach domowych. 
2. Uczestnik przystępujący do konkursu akceptuje w całości niniejszy 
Regulamin. 
3. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie chleba, w godzinach 13.00 – 
14.00 w dniu Konkursu tj. 7 września 2018 roku do namiotu organizatora przy 
Domu Ludowym w Tymieniu  . 
4. Chleb powinien być oznaczony za pomocą metryczki – karty zgłoszenia 
umieszczonej w  zamkniętej w kopercie o rozmiarze A5,opisanej  w następujący 
sposób: Imię i nazwisko osoby wypiekającej  i telefon kontaktowy. 
5. Organizator każdemu zgłoszonemu produktowi przyporządkuje kolejno 
oznaczenie w postaci cyfr arabskich. 
6. Chleby nieoznaczone lub oznaczone niewłaściwe przez osoby zgłaszające nie 
będą dopuszczone do konkursu. 
7. Jeden uczestnik konkursu może zgłosić 1 chleb. 
8. Członkowie Jury nie mogą być uczestnikami konkursu. 
9. Liczba zgłoszeń jest nieograniczona. 
10. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na 
przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na umieszczenie wizerunku. 
 

III. ZASADY OCENY : 
 

1. Komisja konkursowa dokonuje oceny w oparciu o następujące kryteria: 
wygląd, kolor, aromat, smak, strukturę w przekroju, spójność, sprężystość, 
wrażenie ogólne. 
2. Każdy z członków komisji dokonuje oceny w oparciu o w/w kryteria mając do 
dyspozycji skalę punktową od 0 do 5. 
3. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej. 
4. Za udział w konkursie przewidziano nagrody za pierwsze trzy miejsca  oraz 
dyplomy. 
5. Po zakończeniu konkursu będzie możliwość degustacji pieczywa. 
6. W przypadku sytuacji spornych wszelkie wątpliwości rozstrzyga 
przewodniczący Jury. 

 
 

Harmonogram konkursu 
13.00 – 14.00  przyjmowanie zgłoszeń; 

16.00 –17.30 ocena komisji konkursowej; 
Ok. 19.00 ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 


