
Zapraszamy do udziału w I edycji Festiwalu Śląskich Maszketów.
W tym roku konkursowym tematem przewodnim będzie śląski deser – kompot z pieczek.

Wydarzenie odbędzie się 11.12.2022 r. w godz. 16.00-20.00 na Campingu „Europa” w Olzie 
(ul. Wiejska 49A) w ramach imprezy „Światło z Olzy do nieba”,

a towarzyszyć mu będzie wielki Jarmark Świąteczny.
Serdecznie zapraszamy do udziału – zarówno w Konkursie, jak i w Jarmarku!

Do zobaczenia w Olzie!

FESTIWAL ŚWIĄTECZNYCH MASZKETÓW – kompot z pieczek 2022

REGULAMIN KONKURSU
Organizatorami konkursu są:

Gminne Centrum Kultury w Gorzycach - Ośrodek Kultury w Olzie (z siedzibą: 44-350 Gorzyce, 
ul. M. Kopernika 8, gck@gorzyce.pl)
Stowarzyszenie „Aktywna Olza” (aktywna.olza@onet.pl)

I. Cele:  
Celem  konkursu  jest  promowanie  sztuki  kulinarnej,  pogłębienie  wiedzy  na  temat
tradycyjnych  potraw  i  zwyczajów  kulinarnych  województwa  śląskiego,  zachęcenie  Kół
Gospodyń  Wiejskich  oraz  społeczności  lokalnej  do  propagowania  różnorodności  kuchni
śląskiej i wprowadzania dań kuchni regionalnych do domowego menu i krzewienie śląskich
tradycji kulinarnych wśród ludzi młodych.

II. Termin:  
Konkurs  odbędzie  się  11  grudnia  2022  r.  (niedziela)  na  terenie  Campingu  „Europa”.
Początek zmagań konkursowych o godz. 16:30.

III.  Warunki uczestnictwa  
1. Do udziału w konkursie zakwalifikowani zostaną Uczestnicy, którzy w terminie do 30.11.2022
r.  dostarczą  do Ośrodka Kultury  w Olzie,  ul.  Szkolna  7,  44-353 Olza,  oko.gck@gorzyce.pl  Kartę
zgłoszenia,  której  wzór  stanowi  integralną  część  niniejszego  Regulaminu.  Kartę  można  przesłać
mejlowo,  lecz  wyłącznie  otrzymanie  wiadomości  z  potwierdzeniem  zwrotnym  od  Organizatora
będzie świadczyło o przyjęciu zgłoszenia mejlowego.
2. W konkursie mogą wziąć udział:
a) grupy do 5 osób
b) osoby indywidualne zamieszkujące województwo śląskie.
3. Uczestnicy  przygotowują  w warunkach domowych do oceny wyłącznie  kompot  z  pieczek
w dowolnym naczyniu i dowolnej wielkości.
4. Ocenie będą podlegać: smak, estetyka wykonania – efekt wizualny.
5. Uczestnicy otrzymują od organizatora 3 miseczki degustacyjne i łyżeczki. Po ocenie wizualnej
- na miejscu wydarzenia przygotowują z potrawy głównej 3 zestawy degustacyjne dla jury.
6. Organizator przygotuje uczestnikom stoły oraz przydzieli numer stanowiska.
7. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu, ew. wystroju stanowiska i zakupu produktów do
wykonania potrawy.

1. Uczestnicy  wybiorą  spośród  grupy  jednego przedstawiciela,  który  w przypadku  wygranej
wystąpi na scenie i opowie przed publicznością o nagrodzonej potrawie (przepis, historię,
wspomnienia związane z potrawą – wg własnej koncepcji).
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2. Po ceremonii wręczenia nagród kompot z pieczek zostają rozdysponowane przez uczestników
konkursu wśród publiczności. Naczynia degustacyjne przygotowuje Organizator.

I. Nagrody  
I  miejsce  –  puchar,  dyplom,  wyjazd  na  Jasełka  tradycyjne  do  teatru  A.  Mickiewicza  w
Cieszynie  (w  przypadku  wygranej  przez  osobę  indywidualną  –  wyjazd  dla  2  osób,  w
przypadku grupy – wyjazd grupy)
II miejsce – puchar, dyplom, nagroda rzeczowa
III miejsce – puchar, dyplom, nagroda rzeczowa 

Zwycięzcy mają prawo do używania tytułu: „Ekspert Festiwalu Świątecznych Maszketów”.

IV. Informacje dodatkowe  
1. Wszelkich informacji udzielają:
a) Ośrodek Kultury w Olzie,  +48 32 4511 112, oko.gck@gorzyce.pl
b) Ośrodek Kultury w Gorzycach +48 32 4511 687 w. 13, gck@gorzyce.pl
2. Informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej www.gck.gorzyce.pl oraz profilu
Facebook Ośrodka Kultury w Olzie, GCK w Gorzycach 
3. Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne ze zgodą wyrażaną przez Uczestników na
wykorzystanie wizerunków oraz danych na cele promocji Konkursu, o którym mowa.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO KONKURSU „KOMPOT Z PIECZEK 2022”

Imię i nazwisko uczestników/nazwa grupy: …………………………………………………………………………………

Imienny wykaz uczestników (w przypadku grup):…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………………………………………………………..

E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Osoba wyznaczona do reprezentowania (ew. wystąpienie sceniczne)………………………………………….

..……………………………………………..…….
(data i podpis przedstawiciela uczestników)
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