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REGULAMIN  KONKURSU  

„OZDOBNY PIERNIK ŚWIĄTECZNY” -2017r. 

 

 Organizator: Karliński Ośrodek Kultury       

                       78-230 Karlino, ul.Parkowa1                

                       tel.094 3117784      

        Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie, który ma na celu  kultywowanie 
polskiej tradycji świątecznej. 

I. WYMAGANIA 

1. W konkursie może wziąć udział każdy  chętny bez względu na wiek. 

2.Zadaniem uczestnika  konkursu  jest wykonanie wypieku domowego z ciasta 

piernikowego o wymiarach: minimum 10,5 x 14,8 cm (format A6), maksimum                   

14,8 x 21 cm (format A5), ozdobnego, przedstawiającego motyw związany ze 

Świętami Bożego Narodzenia. Technika uzyskania formy piernika dowolna: wycięcie 

foremką, odciśnięcie, płaskorzeźba, relief w cieście. Technika zdobienia-dowolna.  

3.Cała praca konkursowa musi nadawać się do spożycia i zostać wykonana            

za pomocą składników dopuszczonych do obrotu w handlu artykułami spożywczymi. 

4.Jeden uczestnik konkursu może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 sztuki 

pierników. Każdy piernik podlegać będzie ocenie jury konkursowego.  

5.Pierniki – każdy osobno powinny być ułożone na sztywnych podkładkach             

(np. tekturowych) i zapakowane szczelnie w  przezroczysty celofan.  

6.Pierniki należy dostarczyć dnia 16 grudnia 2017r. w godz. od 14.00-15.00.                 

– Karlino, ul. Konopnicka  na stoisko pod nazwą „KONKURS - OZDOBNY 

PIERNIK”. 

7.Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: (imię i nazwisko, adres 

zamieszkania).    

8.Prace przechodzą na rzecz organizatora konkursu i zostaną wyeksponowane      
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na wystawie w holu Karlińskiego Ośrodka Kultury do 7 stycznia 2018r.  

III.OCENA I NAGRODY 

1.Prace oceni Jury konkursowe powołane przez organizatora, przyznając I, II i III 

nagrodę . 

2.Nagrody i dyplomy zostaną uroczyście wręczone podczas Karlińskiej Wigilii   

i Kiermaszu Bożonarodzeniowego na ulicy M. Konopnickiej w dniu 16.12.2017r. 

ok. godz. 18.30 . 

3.Ozdobne pierniki świąteczne będą oceniane według następujących kryteriów: 

ogólne wrażenie artystyczne, estetyka wykonania i oryginalność pomysłu, dobór        

i wykorzystanie elementów zdobniczych. 

4.Postanowienia Jury są ostateczne. 

 IV.POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

Do konkursu nie mogą zostać zgłoszone pierniki będące gotowymi wyrobami 

cukierniczymi wyprodukowanymi przez zakłady cukiernicze i profesjonalne 

cukiernie. W uzasadnionych przypadkach jury konkursowe może 

zdyskwalifikować zgłoszone do konkursu ozdobne pierniki świąteczne jako 

niespełniające wymagań konkursowych. 

Uczestnicy dostarczając  prace na konkurs akceptują regulamin oraz wyrażają zgodę 

na bezpłatne publikacje w celach marketingowych swoich prac – dla celów 

związanych z konkursem oraz wystawą pokonkursową. 

 

  

 


