
 

 

                     

 

 

R E G U L A M I N 

 „KONKURS LEPIENIA PIEROGÓW”   

 

I. ORGANIZATOR: 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ul. Wspólna 2/4, Warszawa 

 

II. PATRON HONOROWY: 

Anna Gembicka podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju 

 

III. CZAS I MIEJSCE:  

Konkurs zostanie zrealizowany podczas wydarzenia „Programy rządowe na rzecz 

polskiej wsi” w dniu 9 października 2019 r., w godzinach 16.00 – 21.00 

Hotel Rudnik ul. Miła 2 w Grudziądzu 

 

IV. CELE: 

1. Poszerzenie wiedzy o tradycjach kulinarnych, 

2. Promowanie produktu kulinarnego  regionu, 

3. Promocja bogactwa walorów smakowych, zdrowotnych i  estetycznych, 

5. Integracja Uczestników konkursu 

 

V. UCZESTNICY: 

Konkurs adresowany jest do: Kół Gospodyń Wiejskich, zwanych dalej Uczestnikami. 

 

VI. NAGRODY:  

Rzeczowe lub karty podarunkowe o wartości: 

- I miejsce – 1500 zł 

- II miejsce – 1000 zł 

- III miejsce – 500 zł 

 

VII. JURY 

Organizator powoła komisję konkursową, która oceni przebieg i ogłosi wyniki 

konkursu. 

 

 

 

 



 

 

VIII. ZASADY KONKURSU: 

1. Do „Konkursu Lepienia Pierogów” zostaną zaproszeni Uczestnicy obecni na 

wydarzeniu „Programy rządowe na rzecz polskiej wsi”. 

2. Spośród Uczestników w drodze losowania zostanie wyłonionych 10, którzy 

wezmą udział w konkursie. 

3. Wylosowani Uczestnicy – wyłonią spośród siebie dwuosobowe drużyny, które 

będą reprezentować Uczestnika w konkursie.  

4. Przed przystąpieniem do konkursu wylosowani Uczestnicy na miejscu wypełnią 

Kartę Zgłoszenia oraz Zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku. 

5. Drużyny będą miały za zadanie ulepić jak największą ilość pierogów 

 w określnym przez Organizatora czasie. 

6. Organizator zapewni 10 stanowisk z przygotowanymi materiałami  

niezbędnymi do wykonania pracy (ciasto, farsz, wałek). 

7. Czas wykonania zadania – 10 minut. 

8. Jury powołane przez Organizatora będzie oceniało: 

-  ilość ulepionych pierogów w określonym czasie, 

- estetykę i jakość wykonania pierogów. 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w tym samym   dniu 

w trakcie wydarzenia „Programy rządowe na rzecz polskiej wsi”. 

2. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


