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REGULAMIN KONKURSU  

„NASZ CHLEB NAJLEPSZY” 

 

I. Organizator konkursu 

      Organizatorem konkursu „Nasz chleb najlepszy” jest Starostwo Powiatowe w Białej 

Podlaskiej, z/s ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska. 

 

II. Cel konkursu 

      Celem konkursu „Nasz chleb najlepszy” jest kultywowanie zwyczajów wypieku chleba 

metodami tradycyjnymi i przekazywanie ich młodemu pokoleniu, poszerzanie wiedzy           

na temat receptur i zwyczajów przygotowywania ciasta chlebowego, wymiana doświadczeń, 

konfrontacja lokalnych tradycji kulinarnych. 

 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie 
 

1. W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, właściciele piekarni, Koła Gospodyń 

Wiejskich oraz wszyscy zainteresowani z terenu powiatu bialskiego, którzy przygotują 

do degustacji i oceny wypiek z ciasta chlebowego zgodnie z podstawowymi zasadami 

higieny. Do wypieku powinna być dołączona informacja o wykonawcy. 

2. Zgłoszenia udziału w konkursie należy dokonać w formie pisemnej na załączniku do 

niniejszego regulaminu w dniu uroczystości Dożynek Powiatowych do godz. 1300. 

3. Liczna zgłoszeń w konkursie jest nieograniczona 

4. Członkowie Komisji Konkursowej nie mogą być uczestnikami konkursu, jak również 

przedstawicielami uczestników konkursu. 

 

IV. Kryteria oceny 
   

      Ocenie podlegać będzie: 

1)   smak wyrobu, 

2) struktura miąższu wypieku, 

3) barwa i jakość wypieczenia skórki, 

4) oryginalny wygląd nawiązujący swoją formą do tradycji ziemi bialskiej. 

 

V. Komisja konkursowa 

      1. Rozstrzygnięcie konkursu „Nasz chleb najlepszy” nastąpi w dniu uroczystości Dożynek 

Powiatowych. 
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      2. Oceny wypieków dokona Komisja Konkursowa powołana przez Starostę Bialskiego        

w składzie: 

1) przedstawiciel gminy lub powiatu z branży piekarniczej, 

2) przedstawiciel Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli 

Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Białej Podlaskiej z siedzibą                

w Grabanowie, 

3) przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej. 

      3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

 

VI. Nagrody  

      1. Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody pieniężne. 

      2. Za zajęcie: 

1) I miejsca - 300 zł, 

2) II miejsca - 200 zł, 

3) III miejsca - 150 zł, 

4) oraz 3 wyróżnienia po 100 zł. 

 

VII. Inne informacje 

1. Organizator konkursu nie pokrywa kosztów zakupu surowców niezbędnych do 

wypieku chleba oraz kosztów dojazdu uczestników do miejsca rozstrzygnięcia 

konkursu. 

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji informacji o uczestnikach    

i zwycięzcach konkursu, a także do publikacji zdjęć wypieków i ich wykonawców. 

3. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte      

w Regulaminie konkursu. 

4. Regulamin konkursu wraz z załącznikiem jest dostępny w Wydziale Rolnictwa             

i Środowiska Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, z/s ul. Brzeska 41, 21-500 

Biała Podlaska, pokój 216, tel. 83 35113 44 oraz w urzędach gmin powiatu bialskiego.  
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