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Konkurs na „Domowe pączki i faworki” 

I. Organizator i przedmiot Konkursu 

1. Organizatorem Konkursu jest Województwo Lubelskie. 

2. Przedmiotem Konkursu są przepisy na domowe pączki i faworki wraz ze zdjęciem. 

II. Cel i przesłanki Konkursu 

1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców obszarów wiejskich województwa 

lubelskiego. 

2. Konkurs służy promocji dziedzictwa kulturowego z uwzględnieniem tradycji obchodów 

„tłustego czwartku”. Realizowanie Konkursu przyczynia się do promocji regionu 

lubelskiego, wykorzystując potencjał dziedzictwa kulturalnego regionu oraz 

kultywowanie tradycji kulinarnych wśród społeczności lokalnej i ogółu społeczeństwa, 

odkrywanie, poznawanie i prezentowanie tradycji ziemi lubelskiej. 

3. Organizowany konkurs jest z zakresu kultury. 

4. Celem Konkursu jest:  

1) podkreślenie znaczenia obchodów „tłustego czwartku”,  

2) zachęcanie lokalnej społeczności do kultywowania i upowszechniania 

tradycji wyrabiania pączków i faworków, 

3) dzielenie się przepisami z zeszytów naszych babć i mam, 

4) wspieranie amatorskiej twórczości kulinarnej na terenie województwa, 

5) promocja regionu oraz inicjatyw lokalnych, 

6) aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich województwa lubelskiego. 

 

5. Wybrane prace będą przeznaczone w szczególności do celów: 

1) promocyjnych. 

III. Uczestnicy Konkursu 

1. Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy, wojewódzki. 

2. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców obszarów wiejskich województwa 

lubelskiego. 

3. W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie. 

4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie Komisji 

Konkursowej, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Osobą najbliższą jest 

małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, 

osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba 

pozostająca we wspólnym pożyciu. 

5. Prace zawierające przepisy ze zdjęciem mogą być zgłaszane do Konkursu 

indywidualnie lub zespołowo. 

IV. Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie przepisu wraz ze zdjęciem na 

domowe pączki i faworki (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2) w terminie określonym  

w rozdziale VI niniejszego Regulaminu. 

2. Konkurs polega na nadesłaniu na adres e-mailowy, sprawdzonego, domowego 

przepisu wraz z dokumentacją foto z wymaganiami wymienionymi w rozdz. V 

niniejszego Regulaminu. 
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3. Każdy Uczestnik Konkursu może złożyć jedną propozycję przepisu ze zdjęciem wraz 

z podaniem jej nazwy. 

V. Wymagania, jakie powinien spełniać przepis zgłaszany do Konkursu  

1. Przepis powinien być sprawdzony, opisany według domowej receptury przygotowania 

pączków i faworków. 

2. W opisie należy wskazać listę składników i szczegóły wykonania.  

3. Przepis należy potwierdzić „słodkim” zdjęciem. 

VI. Termin i forma prezentowania prac konkursowych 

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 5 lutego o godzinie 8.00. wcześniej przesłane prace 

nie będą brane pod uwagę. 

2. Nieprzekraczalny termin nadesłania zgłoszeń z ust. 1 rozdziału IV upływa dnia  

9 lutego 2021 r. o godzinie 15.00. 

3. Zgłoszenia należy nadsyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej z dopiskiem: 

„Domowe pączki i faworki”. Adres e-mailowy: konkursy@lubelskie.pl 

4. Zgłoszenie powinno zawierać: 

1) Kartę zgłoszeniową (Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu); 

2) Domowy przepis ze zdjęciem; 

3) 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 przesłanych przepisów dokona powołana przez Organizatora Komisja 

Konkursowa, składająca się z przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Lubelskiego w Lublinie oraz osób zaproszonych zgodnie z ust. 2. 

2. Organizator może zaprosić do pracy w Komisji Konkursowej osoby działające  

na rzecz rozwoju obszarów wiejskich lub przedstawicieli organizacji działających  

na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. 

3. Podczas oceniania prac Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę następujące kryteria:  

1) zgodność wyrobu na zdjęciu z przepisem, 

2) estetykę wykonania, 

3) bogactwo opisu tradycji nawiązującego do obchodu „tłustego czwartku”. 

VIII. Rozstrzygnięcie Konkursu 

1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi bezpośrednio po zakończeniu prac Komisji 

Konkursowej, jednak nie później niż do dnia 12 lutego 2021 r. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu, o którym mowa w pkt 1. 

3. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej 

Organizatora www.lubelskie.pl, na portalu społecznościowym oraz poinformujemy 

zwycięzców telefonicznie lub emailem. 

4. Pierwszych 30 zgłoszeń Konkursu spełniających podane kryteria zostanie 

nagrodzonych. 

5. Zwycięzcy, którzy nie wezmą udziału w oficjalnym wręczeniu nagród, będą mogli 

odebrać nagrody w siedzibie Organizatora Konkursu, tj. w Departamencie Rolnictwa  

i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego 



 REGULAMIN KONKURSU  

 

S
tr

o
n

a 
3 

przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3 w Lublinie w terminie wskazanym przez 

Organizatora Konkursu. 

IX. Nagrody 

1. Dla pierwszych zgłoszonych 30-u przepisów konkursowych zostaną przyznane 

nagrody w postaci 30 zestawów gadżetów promocyjnych województwa lubelskiego. 

2. Zwycięzcom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za nagrodę. 

X. Prawa autorskie 

1. Przekazanie Prac do udziału w Konkursie traktowane jest równocześnie jako 

oświadczenie, że nie naruszają one praw osób trzecich, w szczególności  

nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich.  

2. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu 

naruszenia praw określonych powyżej, osoba/podmiot zgłaszający pracę 

zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialny, koszty poniesione 

w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, 

zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych przepisów  

do celów promocyjnych oraz charytatywnych. Organizator zastrzega sobie prawo  

do wykorzystania przygotowanych ozdób oraz ich opisów w wydawnictwie opisującym 

tradycję regionu lubelskiego, a także w innych materiałach o charakterze informacyjno-

promocyjnym. 

4. Autorzy biorący udział w Konkursie wyrażają zgodę na publikację ich prac w celach 

promocyjnych. Organizator zastrzega, że publikowane do tego celu prace będą 

opatrzone informacją o autorze.  

XI. Unieważnienie Konkursu  

1. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w dowolnym 

momencie, w szczególności w sytuacji, gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa  

lub Komisja Konkursowa nie rozstrzygnie o wynikach konkursu.  

2. Unieważnienie, o którym mowa w pkt 1, nie wymaga podania przyczyny. 

XII. 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. 

XIII. Informowanie o Konkursie 

1. Odpowiedzi na dodatkowe pytania udzielają: 

Pracownicy Oddziału Rolnictwa i Żywności w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju 

Obszarów Wiejskich UMWL w Lublinie:  

tel. (81) 44 16 538 oraz (81) 44 16 802. 

e-mail: konkursy@lubelskie.pl 

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym Konkursem należy kierować  

na adres e-mailowy z dopiskiem: „Domowe pączki i faworki”. 


