
 
 

 
 

 

1. Organizatorem konkursu jest Zamek Cieszyn.

2. Celem konkursu jest promocja wypieku cieszyńskich ciasteczek charakterysty-    
    cznych dla kultury i tradycji naszego regionu. 

3. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy oraz wszystkie podmioty bez względu 
    na miejsce zamieszkania czy działania.

4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Zamku Cieszyn oraz członkowie 

    jury. 

5. Zasady konkursu określa regulamin dostępny na stronie www.zamekcieszyn.pl,
    który wchodzi w życie z dniem zamieszczenia informacji o konkursie na stronie
    internetowej Zamku i obowiązuje do momentu ogłoszenia wyników. 

6. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie i zaprezentowanie zestawu samo-
    dzielnie wykonanych cieszyńskich ciasteczek.

7. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: Tradycja oraz Eksperyment. 

8. Zgłoszenia udziału w konkursie będą przyjmowane do 15 grudnia 2017 r. (piątek)
    do godz. 17.00 w Informacji Turystycznej Zamku Cieszyn, ul. Zamkowa 3c,
    43-400 Cieszyn, osobiście, telefonicznie lub mailowo:
- tel. 33 8510821 w. 14, mail: wzagan@zamekcieszyn.pl; skrupka@zamekcieszyn.pl.

9. Wypieki należy dostarczyć do dnia 16 grudnia 2017r. (sobota) do godz. 14.00
    do Informacji Turystycznej Zamku Cieszyn, ul. Zamkowa 3c (wolnostojący budy-
    nek na Wzgórzu Zamkowym).

11. Ciasteczka zostaną oznaczone numerami, co zapewni anonimowość i obiektyw- 
      ność podczas oceny jury.

12. Członkami jury będzie grupa od 3 do 7 osób wybranych przez organizatorów,
      w tym laureaci z poprzednich edycji konkursu oraz profesjonalni cukiernicy.

13. W kategorii Tradycja jury oceniać będzie w punktach od 1 do 5: zgodność z tra-    
      dycją, bogactwo form, smak, bogactwo form, sposób podania, estetykę i staran- 
      ność wykonania. 

14. W kategorii Eksperyment jury oceniać będzie w punktach od 1 do 5: nowe od-
      czytanie tradycji, smak, jakość składników, sposób podania, estetykę i staran-    
      ność wykonania.
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 15. Na ostateczną ocenę składać się będzie suma wszystkich ocen członków jury.

16. Spośród wszystkich zgłoszonych prac komisja wybierze trzy najlepsze w każdej
      kategorii. Wyniki zostaną ogłoszone 17 grudnia 2017 r. (niedziela) o godz. 15.00
      w sali konferencyjnej Zamku Cieszyn, ul. Zamkowa 3b (na Wzgórzu Zamkowym),
      w trakcie wydarzenia "Zaprojektuj Święta".

17. Zwycięzcy Konkursu w obu kategoriach otrzymują nagrodę pieniężną w wyso-
      kości 400 zł, za zdobycie II i III miejsca przewidziano nagrody rzeczowe. Ponad-
      to wszyscy uczestnicy konkursu dostaną drobne nagrody rzeczowe oraz dyplomy. 

18. Nagrodzone ciasteczka będą prezentowane szerokiej publiczności w Zamku
      Cieszyn do 6 stycznia 2018r.

19. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Organi-
      zatorowi przysługuje również prawo do przerwania i unieważnienia konkursu
      w przypadku zbyt małej liczby uczestników.


