
„Zadanie zostało dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Opolskiego” 

 

                                                 

REGULAMIN KONKURSÓW 

  „Na Najsmaczniejsze Pierogi” i „Turnieju Lepienia pierogów” 

organizowanego podczas Jubileuszowego  X Święta Pierogów w Miechowej 

4 sierpnia 2019r. 

w ramach realizowanego projektu  „Opolskie Gwiazdy Europy w gminie Byczyna- 

organizacja X edycji Święta Pierogów” 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Projekt Opolskie Gwiazdy Europy realizowany jest jako zadanie publiczne 

współfinansowane przez Samorząd Województwa Opolskiego na podstawie Umowy o 

wsparcie realizacji zadania publicznego nr 39/2019 zawartej w dniu 15.05.2019 r. 

2. Organizatorami Święta Pierogów są: 

1) Byczyński Związek Rolników i Organizacji Społecznych. 

2) Samodzielne Koło Gospodyń Wiejskich Miechowa 

3) Sołtys i Rada Sołecka wsi Miechowa 

3. Partnerami są: 

1) Opolski Związek Rolników i Organizacji Społecznych. 

2) Burmistrz Byczyny. 

3) Ośrodek Kultury w Byczynie. 

4. Podczas imprezy odbędą się konkursy: 

1) Na Najsmaczniejsze pierogi. 

2) Turniej Lepienie pierogów o puchar Burmistrza Byczyny. 

5. Konkursy zostaną zorganizowane w dniu 04 sierpnia 2019 r. na boisku sportowym we 

wsi Miechowa gm. Byczyna podczas imprezy plenerowej. 

6. Celami konkursu są: 

1) poszerzenie wiedzy o tradycjach kulinarnych, 

2) promowanie produktu kulinarnego naszego regionu, 

3) promocja bogactwa walorów smakowych, zdrowotnych i estetycznych, 

4) budowa więzi lokalnych i pokoleniowych, 

5) promocja zmian na obszarach wiejskich jakie nastąpiły w okresie 15 lat 

obecności w Unii Europejskiej. 

§ 2 

Uczestnictwo w konkursie 

1. Uczestnikami konkursu mogą być drużyny w składzie trzy osobowym reprezentacje 

kół gospodyń wiejskich, sołectw, stowarzyszeń i innych organizacji lub grup 

nieformalnych. 
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2. Każdej grupie uczestników przysługuje prawo wyboru udziału w jednej kategorii 

konkursu lub w dwóch. 

3. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie wypełnionego formularza 

zgłoszeniowego na jeden z podanych poniżej kontaktów do dnia 22 lipca 2019 r.  

1) email: jadziaolszak@wp.pl 

2) pocztą na adres: Samodzielne Koło Gospodyń Wiejskich w Miechowej, 

Miechowa Nr 25, 46-220 Byczyna 

3) osobiście do Sołtysa wsi Miechowa 

4. Wypełniony i dostarczony formularz zgłoszeniowy oznacza akceptację niniejszego 

Regulaminu oraz jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację i przetwarzanie 

danych uczestników. 

5. Uczestnicy konkursu „Na najsmaczniejsze pierogi” przygotują do degustacji maximum 

3 rodzaje pierogów.  Z gotowymi wyrobami należy zgłosić się w dniu 4 sierpnia do 

godziny 14.00 do Organizatorów Konkursu w celu rejestracji i nadania numeru. 

Uczestnicy konkursu we własnym zakresie przygotowują podgrzewacze. Pierogi 

powinny być odpowiednio opisane (nazwa, skład). 

6. Prezentacja wizualna pierogów i degustacja odbywać się będzie na stanowiskach 

przygotowanych przez organizatorów. 

7. Uczestnicy „Turnieju lepienia pierogów” wystawiają drużynę w 3 osobowym składzie, 

ponadto przywożą własny wałek, stolnicę oraz miskę do zarabiania ciasta. Organizator 

zapewnia każdej drużynie stół, dzbanek z wodą, szklankę, łyżeczki oraz produkty do 

wykonywania pierogów w jednakowych proporcjach dla każdej z drużyn (np.: mąkę -1 

kg, farsz - ok. 1 kg i inne) oraz strój ochronny dla każdego uczestnika (w tym 

obowiązkowe nakrycie głowy). 

§ 3 

Sposób przeprowadzenia konkursów 

1. Konkursy realizowane będą w następującej kolejności: 

 – Na najsmaczniejsze pierogi odbędzie się o godz. 14:00 

 – Turniej lepienia pierogów odbędzie się o godz. 14:45 

2. Oceny w obu kategoriach konkursu dokona Komisja Konkursowa powołana przez 

Organizatora.  

3. W konkursie „Na najsmaczniejsze pierogi” ocenie podlegać będą: smak pierogów czyli 

farsz, plastyczność ciasta oraz oryginalność przepisu. Członkowie Komisji, zgodnie z własnym 

odczuciem, oceniać będą pierogi w formie punktacji. Za każdy z ocenianych elementów 

członek Komisji może przyznać od 1 do 5 punktów. Suma punktów od członków Komisji 

decydować będzie o wynikach Konkursu. 

4. W „Turnieju lepienia pierogów” zadaniem uczestników jest z otrzymanych składników 

ulepienie w jak najkrótszym czasie pierogów jednakowej wielkości (forma od szklanki), 

wykorzystując całość farszu. Zwycięża ta drużyna, która najszybciej zużyje cały farsz i wykona 

największą liczbę pierogów. Ocenie podlegać będzie czas i ilość przygotowanych pierogów.  

Komisja oceniać będzie również staranność wykonania pierogów, przyznając punkty ujemne za 

pierogi nierówne, źle sklejone i z innymi wadami. O lokacie w Konkursie decydować będzie 
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ilość prawidłowo wykonanych pierogów w jak najkrótszym czasie. Ulepione pierogi będą – po 

ugotowaniu – poczęstunkiem dla uczestników imprezy. 

 

§ 4 

Rozstrzygnięcie konkursów i ogłoszenie wyników 

1. Laureaci zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową w dniu 04 sierpnia 2019 r. 

podczas imprezy plenerowej po zsumowaniu głosów oddanych przez wszystkich 

członków Komisji. 

2. W przypadku takiej samej liczby punktów o wyższym miejscu decyduje głos 

Przewodniczącego Komisji. 

3. Podczas prac Komisji obecna będzie osoba oddelegowana przez Organizatora, która 

będzie protokołować przebieg głosowania członków Komisji. 

4. Z przebiegu obrad Komisji zostanie sporządzony protokół do którego załączone będą 

karty z zapisów głosowania poszczególnych członków Komisji. 

5. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji. 

6. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi ok. godz. 16:30 

§ 5 

Nagrody i wyróżnienia 

1. W konkursie „Na Najsmaczniejsze Pierogi” Laureaci I miejsca otrzymają dyplom, 

statuetkę św. Jacka i nagrodę ufundowaną przez Samorząd Województwa Opolskiego 

pozostałe drużyny otrzymają  dyplomy i nagrody ufundowane przez Opolski Związek 

Rolników i Organizacji Społecznych.  

2. W „Turnieju lepienia pierogów” Laureaci I miejsca otrzymają dyplom,  puchar i 

nagrodę rzeczową ufundowaną przez Burmistrza Byczyny,  laureaci pozostałych miejsc 

otrzymają dyplomy i  nagrody rzeczowe ufundowane przez Samorząd Województwa 

Opolskiego i Opolski Związek Rolników i Organizacji Społecznych.  

3. Komisja zastrzega sobie prawo do podziału nagród. 

§ 6  

Uwagi końcowe 

1. Niniejszy Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej www.ozrios.pl, a także 

zostanie przekazany pocztą elektroniczną do sołectw i organizacji pozarządowych stale 

współpracujących z Organizatorem. 

2. Dodatkowe informacje na temat konkursów udzielane są przez Organizatora pod nr 

601393503 lub mailowo na jadziaolszak@wp.pl.   

 

Byczyna, dn. 06.07.2019 r.         Zarząd 

              Byczyńskiego Związku Rolników  

                     i Organizacji Społecznych 

http://www.ozrios.pl/
mailto:jadziaolszak@wp.pl

