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Regulamin Konkursu na „Rzeźbę Piekarską” 

w ramach Festiwalu Rzeźby Piekarskiej 

§1 

1. Konkurs na wykonanie rzeźby piekarskiej przeprowadzony zostanie w ramach 

Festiwalu Rzeźby Piekarskiej podczas Święta Chleba i Piernika, które odbędzie  

się w Jaworze w dniach od 29 do 31 sierpnia 2014 r. 

2. Konkurs organizowany jest przez Gminę Jawor z siedzibą: Rynek 1, 59-400 Jawor, 

tel. +48 76/870-20-21, fax +48 76/870-22-02, e-mail: um@jawor.pl. 
 

§2 

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie rzeźby z chleba o wysokich walorach 

artystycznych i technologicznych. 

2. Za rzeźbę piekarską uważa się wyrób z ciasta chlebowego, przestrzenny, 

trójwymiarowy, mający charakter dekoracyjny. 

3. Dopuszcza się zastosowanie niejadalnych elementów rzeźby pod warunkiem,  

że ich użycie konieczne jest dla powstania rzeźby lub znacząco przyczyni się do jej 

uatrakcyjnienia. Możliwe jest skorzystanie z elementów konstrukcyjnych  

(np. metalowych stelaży). 

4. Konkurs odbywa się w 2 kategoriach:  

1) w kat. rzeźby małej - o łącznej wadze do 5 kg, 

2) w kat. rzeźby dużej - o łącznej wadze powyżej 5 kg. 

5. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbę rzeźb. 

6. Każda rzeźba powinna być zgłoszona do Organizatora na odrębnym formularzu, 

który stanowi Załącznik Nr 1. Zgłoszenie można przesłać drogą pocztową na 

adres: Gmina Jawor, 59-400 Jawor, Rynek 1, z dopiskiem „Konkurs na Rzeźbę 

Piekarską” bądź faxem na nr 76/870-22-02 lub drogą elektroniczną na adres: 

promocja@jawor.pl w terminie do 1 sierpnia 2014 r. 

7. Każda z rzeźb powinna zostać wyeksponowana na stoisku Uczestnika/Wystawcy 

najpóźniej w dniu 29 sierpnia 2014 r. do godz. 16.00. 

8. Każda z rzeźb zostanie opisana przez Organizatora. Przykładowy opis zawiera 

Załącznik Nr 2.  

9. Na czas obrad Jury rzeźby zostaną wyeksponowane w hali namiotowej podczas 

animacji piekarniczych. 

10. Po konkursie wszystkie rzeźby biorące udział w konkursie zostaną przekazane  

do Muzeum Regionalnego w Jaworze, gdzie będą prezentowane na wystawie 

czasowej. 
 

§3 

1. Organizator, w terminie do 15 sierpnia 2014 r. powoła Jury. 



 

 

Jawor 

 
 

str. 2 

2. W skład Jury wchodzi od 5 do 8 osób, w tym Burmistrz Miasta Jawora lub jego 

przedstawiciel, Prezes Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarstwa RP lub jego 

przedstawiciel, Prezes Stowarzyszenia Cukierników, Karmelarzy i Lodziarzy RP lub 

jego przedstawiciel oraz przynajmniej 1 piekarz rzemieślnik. 

3. Pracami Jury kieruje Przewodniczący wybrany większością głosów przez członków 

Jury. 

4. Obrady Jury odbywają się w dniu 30 sierpnia 2014 r. i kończą wyborem 

zwycięzców Konkursu w każdej z 2 kategorii oraz zdobywców II i III miejsc.  

5. Jury oceniać będzie w szczególności: 

1) walory estetyczne, atrakcyjność oraz innowacyjność ujęcia tematu, 

2) dobór i bogactwo składników oraz zastosowanych materiałów, nowatorską 

bądź tradycyjną metodę wyrobu i wypieku, 

3) stopień trudności wykonania. 

6. Jury przysługuje prawo nieprzyznania wymienionych nagród. 

7. Werdykt Jury zostanie ogłoszony w dniu 30 lub 31 sierpnia 2014 r.  

8. Zwycięzcy oraz zdobywcy II i III miejsc otrzymają nagrody rzeczowe.  
 

§4 

1. Równolegle z niniejszym konkursem zostanie ogłoszony konkurs dla publiczności, 

która dokona wyboru najpiękniejszej rzeźby na specjalnych kuponach 

zamieszczonych w Kurierze Jaworskim i w Internecie.  

2. Głosowanie publiczności odbędzie się w dniu 30 sierpnia od godz. 10.00 do godz. 

18.00. 

3. Ogłoszenie wyniku głosowania odbędzie się w dniu 30 lub 31 sierpnia 2014 r. 

4. Zwycięzca wyłoniony przez publiczność otrzyma nagrodę rzeczową. 

5. Spośród osób biorących udział w konkursie dla publiczności, zostaną wylosowane 

3 osoby, które otrzymają pamiątkowe gadżety. 
 

§5 

1. Uczestnictwo w konkursach jest równoznaczne z akceptacją warunków 

konkursów. 

2. Uczestnicy konkursów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych  

w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926) na potrzeby niniejszych konkursów. 

3. Organizatorzy nie pokrywają kosztów związanych z wykonaniem, transportem 

oraz wyeksponowaniem rzeźb przez uczestników konkursu. 

4. We wszystkich kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie,  

rozstrzyga Organizator. 

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.  


