
 
 
 

REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO 
 „ZAWIJASY Z MIĘSA I KIEŁBASY” 

 
 

1. Organizatorem konkursu kulinarnego "Zawijasy z mięsa i kiełbasy" jest Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury                             

w Koronowie i Gmina Koronowo. 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony podczas imprezy plenerowej "Smaki Lata", która odbędzie się 18 czerwca 2022 r.                    

przy świetlicy wiejskiej w Nowym Jasińcu. 

3. W konkursie mogą wziąć udział Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Koronowo lub sołectwa (w przypadku                        

braku KGW w danej wsi). 

4. Konkurs polega na przygotowaniu i zaprezentowaniu "Zawijasów z mięsa lub kiełbas" (tzw. roladki). 

5. "Zawijasy z mięsa i kiełbasy" należy dostarczyć do godziny 16.00 do namiotu zlokalizowanego przy scenie podczas 

imprezy.  

6. Oceny zgłoszonych "Zawijasów z mięsa lub kiełbas" dokona komisja konkursowa, która zostanie przedstawiona                     

w  dniu imprezy.  

7. Komisja konkursowa oceni "Zawijasy z mięsa i kiełbasy" biorąc pod uwagę w szczególności sposób wykonania, smak, 

składniki, sposób prezentacji. 

8. Komisja po degustacji i ocenie, sporządzi protokół z werdyktem.  

9. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.  

10. Podsumowanie, rozstrzygnięcie i wręczenie nagród odbędzie się w dniu imprezy około godziny 19.00. 

11. Organizatorzy wręczą nagrody za zajęcie I, II, III miejsca oraz wyróżnienia i podziękowania za udział w konkursie.  

12. Nagrodami w konkursie będzie sprzęt gospodarstwa domowego - AGD, RTV. Ponadto uczestnicy otrzymają m.in. gadżety 

gminy Koronowo, dyplomy, podziękowania.  

13. Możliwe jest wręczenie dodatkowych wyróżnień, podziękowań dla uczestników konkursu. 

14. Po ocenie przez komisję konkursową wszystkie "Zawijasy z mięsa i kiełbasy" przeznaczone są do poczęstunku,                       

z którego mogą skorzystać uczestnicy wydarzenia.  

15. Nagrody w konkursie zakupione są, w związku z realizacją projektu dofinansowanego w konkursie Wieś                                                 

na weekend 2022. Fundatorem nagród jest także Gmina Koronowo. Nagrody zostaną dofinansowane ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 

16. Relacja z imprezy, w tym wyniki konkursu pojawią się m.in. na stronie internetowej www.koronowo.pl i Facebooku. 

17. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu i wydarzenia jest  Burmistrz Koronowa,                                  

który przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)                        

oraz zgodnie z zasadami, z którymi można się zapoznać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Koronowo - 

www.bip.koronowo.pl. 

 

 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.koronowo.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR0fj5Xyx8QTkigFU0CXajKeeebxF8HI9ZmaRYUHvTUTH_AHEwHtYRCyS68&h=AT28UAtT5ikOY-uXQUqM2lhyiI0IM8YNmvecp2ZfbW0SDbjohREN8bH2Wi8yUA6_SlaCrPmCfVm5W-znCGgzzlFqtt42HudOVOHg1KTl40ayd0WfF7VAFfZ3IgYHJzKRyw1pEg
http://www.bip.koronowo.pl/


 

 
 

REGULAMIN KONKURSU 
SPORTOWO - REKREACYJNEGO  

 
 

1. Organizatorem konkursu sportowo - rekreacyjnego jest Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie i Gmina 

Koronowo. 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony podczas imprezy plenerowej "Smaki Lata", która odbędzie się 18 czerwca 2022 r. 

przy świetlicy wiejskiej w Nowym Jasińcu. 

3. W konkursie mogą wziąć udział Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Koronowo lub sołectwa (w przypadku 

braku KGW w danej wsi). 

4. Konkurs polega na udziale 3 osobowej drużyny w konkurencjach sportowo - rekreacyjnych przygotowanych przez 

organizatorów. Przewiduje się przeprowadzenie minimum 3 konkurencji. Każda omówiona będzie podczas imprezy. 

5. Każda konkurencja będzie oceniana (np. biorąc pod uwagę czas, ilość itp.).  

6. Oceny poprawności wykonania i punktacji konkurencji dokonają sędziowie, którzy zostaną przedstawieni w dniu 

imprezy.  

7. Konkurs sportowo - rekreacyjny zostanie rozpoczęty około godziny 17 w pobliżu sceny. 

8. Po zakończeniu konkurencji sędziowie sporządzą protokół z werdyktem.  

9. Decyzje sędziów są ostateczne.  

10. Podsumowanie, rozstrzygnięcie i wręczenie nagród odbędzie się w dniu imprezy około godziny 19.00. 

11. Organizatorzy wręczą nagrody za zajęcie I, II, III miejsca oraz wyróżnienia i podziękowania za udział w konkursie.  

12. Nagrodami w konkursie będzie sprzęt gospodarstwa domowego oraz sportowo-rekreacyjny. Ponadto uczestnicy 

otrzymają m.in. gadżety gminy Koronowo, dyplomy, podziękowania.  

13. Możliwe jest wręczenie dodatkowych wyróżnień, podziękowań dla uczestników konkursu. 

14. Nagrody w konkursie zakupione są, w związku z realizacją projektu dofinansowanego w konkursie Wieś                                                 

na weekend 2022. Fundatorem nagród jest także Gmina Koronowo. Nagrody zostaną dofinansowane ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 

15. Relacja z imprezy, w tym wyniki konkursu pojawią się m.in. na stronie internetowej www.koronowo.pl i Facebooku. 

16. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu i wydarzenia jest  Burmistrz Koronowa,                                    

który przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)                       

oraz zgodnie z zasadami, z którymi można się zapoznać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Koronowo 

- www.bip.koronowo.pl. 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.koronowo.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR0fj5Xyx8QTkigFU0CXajKeeebxF8HI9ZmaRYUHvTUTH_AHEwHtYRCyS68&h=AT28UAtT5ikOY-uXQUqM2lhyiI0IM8YNmvecp2ZfbW0SDbjohREN8bH2Wi8yUA6_SlaCrPmCfVm5W-znCGgzzlFqtt42HudOVOHg1KTl40ayd0WfF7VAFfZ3IgYHJzKRyw1pEg
http://www.bip.koronowo.pl/

