
Regulamin II edycji konkursu na „Jordanowskie Murzynki”  
 
I. Organizator i przedmiot Konkursu  
1. Organizatorem Konkursu jest Centrum Kultury i Biblioteka Miejska w Jordanowie.  

2. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie „Jordanowskich Murzynków” według tradycyjnej 
receptury. 

 

 II. Cel i przesłanki Konkurs  
1. Celem Konkursu jest promowanie Jordanowskiej tradycji cukierniczej oraz zachęcenie 
lokalnej społeczności do jej kultywowania.  

2. Konkurs służy promocji dziedzictwa kulturowego miasta Jordanów w aspekcie kulinarnym.  

3. Przepisy na wybrane i nagrodzone ciasta wraz ze zdjęciami zostaną wykorzystane do 
celów promocyjnych. Będą one mogły być także umieszczane na plakatach, ulotkach i 
pozostałych materiałach informacyjno-promocyjnych, w tym na:  

✓ nośnikach elektronicznych i w Internecie,  

✓ na portalach społecznościowych  

✓ nośnikach reklamy zewnętrznej  

✓ w audycjach telewizyjnych i radiowych.  

 

 III. Uczestnicy Konkursu  
1. Konkurs przeznaczony jest dla Mieszkańców Miasta Jordanowa.  

2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby niepełnoletnie, pracownicy Organizatora, a 
także członkowie Komisji konkursowej.  

 

 IV. Warunki uczestnictwa w Konkursie  
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie zgłoszenia w terminie określonym w 
rozdziale VI niniejszego regulaminu.  

2. Konkurs polega na zaprezentowaniu przed Komisją Konkursową gotowego wypieku 
(Jordanowskiego Murzynka), przygotowanego zgodnego z wymaganiami wymienionymi w 
rozdz. V niniejszego Regulaminu.  

3. Każdy Uczestnik Konkursu może dokonać jednego zgłoszenia.  

4. W celu usprawnienia przebiegu Konkursu, ustala się następującą lokalizację, gdzie 
zostaną poddane ocenie przed Komisją Konkursową zgłoszone przepisy i wypieki:  

W czasie trwania „Dni Ziemi Jordanowskiej” w dniu 14.08.2022 r. ok. godziny 19:00 w 
namiocie na placu Rynku przed Galerią Jordanowską. 

 
V. Wymagania, jakie powinny spełniać wypieki w Konkursie na 
„Jordanowskie Murzynki” 
1. Obowiązkowym elementem Konkursu jest przedstawienie i umożliwienie oceny ciastek 
przez komisję składającą się z maksymalnie 5 osób.  

2. Ocenie zostaną poddane:  

✓ gotowy wypiek; 

✓ estetyka wykonania wypieku;  

✓ walory smakowe;  

✓ prezentacja ciastek;  

✓ związek opisywanego wypieku z historią Miasta Jordanowa – przepisy powinny 
nawiązywać do tradycji i bogactwa kulturowego naszej miejscowości (forma pisemna) 
 

VI. Termin i forma nadsyłania zgłoszeń konkursowych  
1. Nieprzekraczalny termin dostarczenia zgłoszeń z ust. 1 rozdziału IV niniejszego 
regulaminu upływa dnia 05.08.2022r. (obowiązuje data wpływu zgłoszenia do Centrum 
Kultury i Biblioteki Miejskiej w Jordanowie).  



2. Zgłoszenia należy nadsyłać za pośrednictwem poczty:  

✓ elektronicznej na adres e-mailowy: mok1@op.pl, podając w tytule wiadomości hasło: 
Konkurs “Jordanowskie Murzynki”  

✓ tradycyjnej na adres: Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej w Jordanowie, Rynek 2, 34-
240 Jordanów, z dopiskiem: Konkurs “Jordanowskie Murzynki”  

✓ osobiście na adres: Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej w Jordanowie, Rynek 2, 34-240 
Jordanów, z dopiskiem: Konkurs “Jordanowskie Murzynki”  

3. Zgłoszenie powinno zawierać:  

✓ formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu);  

✓ podpisaną zgodę na wykorzystanie wizerunku (Załącznik nr 2 do Regulaminu 
Konkursu);  

4. Niekompletne zgłoszenia nie będą brane pod uwagę. 

 

VII. Sposób i kryteria oceny prac konkursowych  
1. Oceny wypieków dokona powołana przez Burmistrza Miasta Komisja Konkursowa. 

Podczas oceniania prac Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę następujące  
kryteria:  
✓ forma wykonania wypieku;  

✓ walory smakowe;  
✓ prezentacja ciasta (przygotowana historia nawiązująca do tradycji i bogactwa 
kulturowego naszej miejscowości);   

 
VIII. Rozstrzygnięcie Konkursu  
1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi bezpośrednio po zakończeniu prac Komisji 
Konkursowej w miejscu odbywania się konkursu (zgodnie z rozdziałem IV niniejszego 
Regulaminu),  

2. Wręczenie nagród zostanie przeprowadzone bezpośrednio po ogłoszeniu wyników.  

3. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej 
Organizatora www.jordanow.pl oraz na portalach społecznościowych (Facebook MOK i 
Miasto Jordanów).  

4. Spośród wszystkich wypieków nagrodzonych w konkursie, Komisja Konkursowa wybierze 
najlepsze ciastka, które w najwyższym stopniu spełnią kryteria stawiane uczestnikom 
przedsięwzięcia.  

 

IX. Nagrody  
1. Dla laureatów Konkursu zostaną przyznane nagrody w formie voucherów o wartości do:  

✓ za 1 miejsce 300 zł;  

✓ za 2 miejsce 200 zł;  

✓ za 3 miejsce 100 zł.   

Dodatkowo osoba, która otrzyma 1 miejsce zostanie powołana do Komisji Konkursowej w 
kolejnej edycji. 

2. Zwycięzcy, którzy nie wzięli udziału w uroczystości wręczenia nagród, będą mogli odebrać 
nagrody w Centrum Kultury i Bibliotece Miejskiej w Jordanowie w terminie wskazanym przez 
Organizatora Konkursu.  

3. Zwycięzcom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za nagrodę. 
 

X. Unieważnienie Konkursu  
1. Organizator unieważni Konkurs, jeżeli nie wpłynie żadna praca konkursowa lub też, jeżeli 
Komisja nie rozstrzygnie o wynikach Konkursu.  

2. Niezależnie od powyższego, Organizator może w każdym czasie unieważnić Konkurs bez 
podania przyczyny.  
 
 



 XI. Postanowienia końcowe  
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych 
lub nieaktualnych danych przez Uczestników Konkursu.  

2. We wszystkich kwestiach spornych decyduje Komisja Konkursowa.  

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 
odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.  
 

XII. Informowanie o Konkursie  
1. Odpowiedzi na dodatkowe pytania udzielają:  
Pracownicy Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej w Jordanowie: tel. (18) 18 26 75-156 
e-mail: mok1@op.pl  

2. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym Konkursem należy kierować na w/w. 
adres e-mailowy z dopiskiem Konkurs „Jordanowskie Murzynki”.  
 
 
 

 

 

 


