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REGULAMIN KONKURSU  

 

I Międzynarodowy Festiwal Tortów, Ciast i Ciasteczek  
 

Opolskie – Zamki – Pałace - Dworki - atrakcje turystyczne na słodko. 
 

 
Festiwal odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego,                                       

Starosty Powiatu Brzeskiego i OROT. 

 

Imprezę objęły patronatem media lokalne i ogólnopolskie, a oceny prac konkursowych 

dokonają sędziowie z Polski i z zagranicy.  

 

1. Organizatorem konkursu jest Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak we 

współpracy ze Starostwem Powiatowym w Brzegu i Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. 

2. Celem konkursu jest:  

 identyfikacja i zgromadzenie wiedzy o oryginalnych wyrobach cukierniczych 

służących promocji obszaru, regionu i miejscowości. 

 promowanie i stymulowanie wykorzystania lokalnych zasobów, walorów obszaru  

 identyfikacja podmiotów i ich wyrobów, które mogą być wykorzystane do budowy 

produktu turystycznego i marki regionu.  

3. Miejsce Festiwalu – Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu 

 

Konkurs przeprowadzony zostanie w kategorii TORT o temacie przewodnim 

Opolskie – Zamki – Pałace - Dworki - atrakcje turystyczne na słodko. 

 
 

w dwóch kategoriach : 
 

I kategoria mały tort  
 tort okrągły, kwadratowy lub prostokątny o średnicy do 25cm 

 

 
II kategoria duży tort -  tort rzeźbiony (3 D) 

Tort o średnicy powyżej 25cm o dowolnym kształcie, także torty rzeźbione. 
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3. Zasady uczestnictwa w konkursie:  

 

Warunki uczestnictwa w konkursie: 

 Wypełnienie karty zgłoszeniowej 

 Wykonanie i przywiezienie tortu lub atrapy tortu. 

 Wykonanie na miejscu dla publiczności mini wyrobu cukierniczego np. zdobionego 

ciastka, lizaka, praliny, czekolady przedstawiających walory kulturowe, historyczne 

i przyrodnicze woj. Opolskiego w tym Stobrawskiego Zielonego Szlaku . 
 Prezentacja swojego tortu komisji konkursowej oraz odwiedzającym festiwal. 

 

4. Uczestnicy konkursu 

 

 w konkursie mogą wziąć udział przedstawiciele sektora prywatnego i społecznego  

których pasją są wyroby cukiernicze  

 każda uczestnik zobowiązany jest do przesłania karty zgłoszenia produktu 

konkursowego (zawierającego opis produktu ) najpóźniej do dnia 15.02.2016r. na adres: 

Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak 

ul. Sienkiewicza 8 

36-034 Pokój 

z dopiskiem: Opolskie - Zamki- Pałace-Dworki - atrakcje turystyczne na słodko. 
 

5. Zasady konkursu:  

 

Produkty zgłoszone do konkursu oceniane będą przez jury składające się z 4 osób. 

Członkowie jury oceniają: 
 

 wygląd i staranność wykonania, ilość użytych technik, niekonwencjonalny pomysł 

 ilość punktów: 0 – 10 

 

 związek tortu z tematem konkursu ;Opolskie - Zamki- Pałace-Dworki 

ilość punktów: 0 – 5  
 

Każdy uczestnik może otrzymać maksymalnie 15 punktów.  
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6. Założenia dodatkowe: 

 

 organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji materiałów i zdjęć potraw 

konkursowych oraz uczestników konkursu; 

 Uczestnicy konkursu mogą przygotować swoje eksponaty we własnych pracowniach 

 i w całości lub w elementach przywieźć na teren wystawowy  

 Organizator zapewnia część magazynową na pojemniki, kartony, koszyki do 

transportu.  

 Organizator zapewnia zaplecze kuchenne, bez możliwości wypieku oraz powierzchnię 

wystawową.  

 Ze względu na panujące w hali wystawienniczej warunki, zaleca się, aby dekoracje 

tortów były wykonane na atrapach. Jury konkursu nie będzie w torcie dekoracyjnym 

oceniać składu, smaku, ani receptury.  
 Zastrzega się jednak, że mimo, iż tort wykonany będzie z atrapy, to jego dekoracje muszą 

być wykonane z elementów jadalnych (karmel, dragant, masy dekoracyjne itp.).  

 Laureatem wystawy – konkursu zostaje Uczestnik, który zdobędzie największą liczbę 

punktów przyznanych przez Jury 

 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu z przyczyn losowych. Takie 

zdarzenie nie będzie skutkować zwrotem kosztów i innych zobowiązań finansowych 

poniesionych przez Uczestnika w celu przygotowania pracy wystawowej. 

 Ocena prac przez Jury jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu czy odwołaniu.  

 Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu zawodników.  

 

UWAGA! 

 
 Organizator zapewnia nocleg ze śniadaniem dla 20 uczestników oraz obiadokolację                  

w dniu przygotowań do konkursu (18.03.2016) 

 ilość osób startujących w konkursie nie może przekroczyć 20 . W przypadku zgłoszenia 

więcej niż zakładana liczba osób organizator zastrzega sobie prawo do powołania jury 

selekcyjnego, które na podstawie zgłoszeń dokona wyboru startujących. 

 Jury konkursu wyłoni zwycięzców, przyznając I, II i III nagrodę w dwóch kategoriach 

Nagrody zostaną wręczone podczas Wielkiego Finału Konkursu (19.03.2016), w czasie 

którego laureaci będą mieli możliwość zaprezentowania produktów konkursowych. 

Przewidziane nagrody dla zwycięzców to m.in. Vouchery pobytowe dla 2 osób                          

w gospodarstwach agroturystycznych, hotelach i pensjonatów woj. opolskiego. 
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