
„Uzdrowisko Konstancin-Zdrój” S.A.
ogłasza konkurs kulinarny

na ciastko „KONSTANCJA”

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizator konkursu:   
Zarząd Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A. 

   
2. Patronat Konkursu
      Prezes Zarządu Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A. Krzysztof Głogowski 

3. Patronat medialny:    
„Teraz Wilanów”, Nasze Miasto 

4. Termin rozstrzygnięcia konkursu:  
6 grudnia 2013, godz. 15.00                    

3.   Miejsce konkursu:         
Restauracja „Galeria-Konstancja”, ul. Źródlana 6A, 05-510 Konstancin-Jeziorna.

4.   Cele konkursu:               
 wykonanie ciastka promującego Uzdrowisko 
 wykonanie  ciastka  będącego  efektem  kunsztu  kulinarnego  łączącego  w  sobie 

tradycję oraz współczesność wypieków najlepszych miejscowych i warszawskich 
cukierników.

 organizatorzy  zapraszają  do  konkursu  firmy  cukiernicze  i  pełnoletnie  osoby 
indywidualne,  wszystkie Panie  i Panów, którym nieobca jest  sztuka wypiekania 
ciast  i  sporządzania  kremów  jak  i  sztuka  dekoracji  w  połączeniu   z  wiedzą 
historyczną  niezbędną  do  wykonania  jedynego  w  swoim  rodzaju  ciastka  pod 
nazwa  KONSTANCJA,  będącego  uosobieniem  kobiety,  która  nosiła  to  imię, 
czasów w których żyła  jak i tradycji,  jaką pieczołowicie  kultywują  mieszkańcy 
Konstancina, wyrażającej się w dbałości o wygląd miasta, domów i ogrodów,

5. Warunki uczestnictwa: 
 niezbędnym warunkiem uczestnictwa jest dokonanie wcześniejszego zgłoszenia, 

najpóźniej  do  30  listopada  2013  r.,  na  podstawie  Deklaracji  Przystąpienia  do 
Konkursu,  która będzie  do pobrania  z  www.galeria-konstancja.pl. Wypełnione 
deklaracje  prosimy  o  przesłanie  na  adres  e-mail:  rezerwacja@galeria-
konstancja.pl,

 każdy zadeklarowany uczestnik konkursu przygotuje jeden rodzaj ciastka w ilości 
20  sztuk,  które  przekaże  na  tacy  do  Restauracji  Galeria-Konstancja  w  dniu 
konkursu tj.  6.12.2013 w godz. 11.00 - 14.00. Do wyrobu należy dołączyć,  w 
zamkniętej  kopercie,  nazwę  firmy  lub  nazwisko  osoby,  która  przygotowała 
ciastko.  Organizator nadaje  zgłoszonemu  produktowi numer,  a  kupon z nazwą 
firmy  lub nazwiskiem uczestnika zostanie  włożony do koperty o takim samym 
numerze  identyfikacyjnym.  Jury  konkursowe  otrzyma  jedynie  tacę  ciastek  z 
nadanym numerem,                             

 prosimy  o dostarczenie  ciastek upieczonych nie  wcześniej   niż  24 godz. przed 
przekazaniem do konkursu,

 do  konkursu  nie  zostaną  przyjęte  ciastka  przygotowane  bez  uprzedniego 
upieczenia, 



6. Przebieg konkursu: 
 konkurs  rozpocznie  się  6.12.2013 o godz.  15.00 prezentacją  ciastek  dokonaną 

przez sekretarza jury, a następnie rozpocznie się degustacja,
 zakończenie konkursu i ogłoszenie wyników ok. 17.00,
 w  międzyczasie,  publiczność  dokona  wyboru  swojego  ciastkowego  faworyta, 

poprzez wyłonionych w drodze losowania przedstawicieli (4 osoby).

7. Kryteria ocen:                   
 Nagrody zostaną przyznane wg. sumy punków uzyskanych przez każdego 

uczestnika,
 oryginalność, kreatywność i nawiązanie do tradycji miejscowości uzdrowiskowej 

Konstancin-Zdrój:  0-10 pkt,
 walory smakowe:  0-10 pkt,
 subiektywne odczucia członków jury po degustacji:  0-5. 

8. Nagrody i wyróżnienia:     
 jury  konkursowe  przyzna  Nagrodę  Główną i  dwa  Wyróżnienia  za  zajęcie 

drugiego  oraz  trzeciego  miejsca,  pamiątkowe puchary,  Pakiety  Zdrowia  , 
oraz  nagrody  rzeczowe.  Wśród  publiczności  zostaną  rozlosowane  nagrody 
rzeczowe

 zdjęcia  nagrodzonych  ciastek  zostaną  opublikowane  na  stronie  internetowej 
organizatora i w prasie lokalnej,

 ciastko, które zwycięży, otrzyma nazwę KONSTANCJA i będzie wypiekane 
w Restauracji Galeria Konstancja z zaznaczeniem nazwiska i imienia osoby 
lub nazwy firmy,  wg. receptury której  zostało wykonane.

   
     9. Pozostałe informacje:          

 warunkiem otrzymania  Nagrody Głównej  oraz nagród za zajęcie  drugiego oraz 
trzeciego  miejsca  jest  przekazanie  Organizatorowi  przez  Laureatów  konkursu 
receptury, wg. której zwycięskie ciastka zostały wykonane.

 Uczestnik  zrzeka  się  z  jakiegokolwiek  wynagrodzenia  za  korzystanie  przez 
Organizatora  z  receptury  niezbędnej  do  wykonania  ciastka  o  nazwie 
KONSTANCJA oraz za korzystanie z pozostałych, przekazanych Organizatorowi, 
receptur na ciastko.

 organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn,
 organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  opublikowania  zdjęć  i  informacji  o 

zwycięzcach  i uczestnikach konkursu na portalach internetowych i w prasie,
 organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym 

w rozumieniu ustawy o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z 
późn. zm.),

 przez przystąpienie do konkursu uczestnik wyraża zgodę na warunki zawarte w 
Regulaminie oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na 
warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 
r. Nr 101 poz. 926 z póżn. Zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu oraz 
ma prawo do wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania,

 Organizator ma prawo wykorzystać dane osobowe uczestników w tym wizerunek, 
dla  celów  marketingowych  związanych  z  opublikowaniem  i  wykorzystaniem 
przebiegu konkursu oraz jego rozstrzygnięcia,  w tym podania tego do publicznej 
wiadomości. 

 Regulamin  Konkursu  wraz  z  Deklaracją  przystąpienia  do  konkursu  jest 
udostępniony na stronie www.galeria-konstancja.pl. 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.


