
REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZY CHLEB 
GMINA KARLINO 

DOŻYNKI POWIATOWE 17.09.2016 
 

Chleb ma swoje regionalne odmiany i smaki. Trudno wyobrazić sobie 
lepszy dodatek do wielu posiłków, a pieczenie chleba stało się sztuką 
szukania smaków z dzieciństwa i właśnie w poszukiwanie 
najsmaczniejszego chleba w regionie udamy się podczas Dożynek 
Powiatowych 2016 w Karlinie. 
 

I. INFORMACJE OGÓLNE:  
1. Organizatorem Konkursu „Na najlepszy chleb” jest GMINA KARLINO i Starostwo Powiatowe w 
Białogardzie.  
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 17 września 2016 roku na terenie stadionu miejskiego przy ul. 
Kościuszki w Karlinie podczas Dożynek Powiatowych.  
5. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury w 5-osobowym składzie:  
- Przewodniczący jury  
- Komisja degustacyjna (4 osoby)  
II. ZASADY UCZESTNICTWA:  
1. Konkurs zostanie rozegrany w dwóch kategoriach:  
a) chleb pieczony profesjonalnie (Uczestnikiem może być piekarnia działająca na terenie Powiatu 
Białogardzkiego zajmująca się komercyjnym wypiekiem chleba);  
b) chleb pieczony amatorsko (Uczestnikiem konkursu może być każdy mieszkaniec Powiatu 
Białogardzkiego wypiekający amatorsko chleb w warunkach domowych, bez przeznaczenia 
komercyjnego).  
2. Uczestnik przystępujący do konkursu akceptuje w całości niniejszy Regulamin.  
3. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie chleba, w godzinach 14.00 - 16.00 w dniu Konkursu tj. 
17 września 2016 roku do namiotu organizatora na stadionie miejskim w Karlinie.  
4. Chleb powinien być oznaczony za pomocą metryczki – karty zgłoszenia w zamkniętej w kopercie.  
5. Imię i nazwisko osoby/nazwa piekarni wypiekającej chleb powinno być zasłonięte, by uniemożliwić 
jej identyfikację przed rozstrzygnięciem konkursu. Chleby oznaczone zostaną cyframi arabskimi.  
6. Chleby nieoznaczone lub oznaczone niewłaściwe 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 wygranych w materiałach promocyjnych dot. 
wydarzenia.  
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 10.  
3. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej.  
4. Za udział w konkursie przewidziano nagrody za pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii oraz 
dyplomy I m-ce 300 zł, II m-ce 200 zł, III m-ce 100 zł. 
5. Po zakończeniu konkursu będzie możliwość degustacji pieczywa.  
6. W przypadku sytuacji spornych wszelkie wątpliwości rozstrzyga przewodniczący jury.  
Harmonogram konkursu  
14:00 – 16:00 przyjmowanie zgłoszeń  
16.00 –17.30 ocena komisji konkursowej  
Ok. 18:30 ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 


