
 
 

Kategoria „OPEN” 
1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”. 
2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest dostarczenie w dniu 18.09.2022r.  do Domu Kultury   

w Żabiej Woli, ul. Warszawska 27,  między godziną 13.00 a 14.30 własnoręcznie  lub rodzinnie 
upieczonej szarlotki czyli ciasta z jabłkami. 

3. Komisja konkursowa będzie oceniała: 

 smak – do 5 pkt 

 zapach i wygląd szarlotki – do 5 pkt  

 oraz dobrowolne umieszczenie zabawnego wiersza lub fraszki nawiązującej 
tematycznie do  Święta Szarlotki i jabłek - 5 pkt.                  

         Maksymalna nota wynosi  15 pkt.                                                             
4. Dla tych uczestników którzy  dostarczą  Wiersze i fraszki do Biura organizatora  osobiście lub 

drogą mailową na adres  biuro@ziemiachełmońskiego.pl  do  dnia 12.09.2022 (poniedziałek) 
Organizator  przewiduje wyłonienie dodatkowego zwycięzcy dla autora najlepszego wiersza, fraszki  
lub innej zabawnej formy pisarskiej. 

5. Zwycięzcą konkursu zostaje autor szarlotki, która uzyskała największą liczbę punktów. W wypadku 
takiej samej oceny dwu lub większej liczby wypieków, decyzja jest podejmowana przez głosowanie  
w gronie komisji, wskazując zwycięskie ciasto.  Głosowanie zarządza przewodniczący komisji. Kolejne 
dwie szarlotki, które uzyskają największą liczbę punków otrzymują wyróżnienie. W przypadku 
identycznej liczby punków większej liczby szarlotek, decyzję o przyznaniu wyróżnienia podejmuje 
komisja podczas głosowania. 

6. Każda szarlotka zgłoszona do konkursu przechodzi na własność Organizatora, a po zakończeniu 
konkursu zostanie wystawiona na sprzedaż w kawiarence. Pełen dochód uzyskany z ich sprzedaży 
zostanie przekazany na szlachetny cel pomocy bezdomnym czworonogom. 

7. Po przekazaniu ciasta organizator wystawia uczestnikowi potwierdzenie przyjęcia ciasta, wręczając 
numer konkursowy, tylko do widomości uczestnika i organizatora.  Komisja oceniająca szarlotki  
nie będzie znała nazwiska uczestnika konkursu. Dokument wystawiony przez organizatora będzie 
upoważniał do odbioru nagrody, jeśli ciasto zostanie wyróżnione w konkursie. 

8. Nie ma dokładnej definicji ciasta szarlotki, dlatego Organizator konkursu uznaje, że takowym zwie się 
każdy wypiek cukierniczy, który zawiera w składzie jabłka. 

9. Ogłoszenie wyników konkursu  nastąpi 18.09.2022 r. podczas festynu  organizowanego z okazji  Dnia 
Szarlotki o godz.16.30.  

10. Główną nagrodą w konkursie są: tytuł „Mistrza Szarlotki 2022”, splendor i uznanie oraz nagroda 
rzeczowa ufundowana przez organizatora. 

11. We wszelkich sprawach spornych decydujące zdanie ma Organizator konkursu.  
12. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

 

Kategoria „małe co nieco z jabłuszka” 

regulamin jak powyżej - grupa wiekowa od „0” do 13 lat  oraz zupełna 

dowolność użycia jabłka jako składnika potrawy konkursowej   

mailto:biuro@ziemiachełmońskiego.pl

