
 

 

Regulamin Konkursu na Najsmaczniejszą Szarlotkę 

organizowanego w ramach V Podkarpackiego Festiwalu Szarlotki 

w Siedlisku Janczar w Pstrągowej  

 

Termin:  13 października 2019 r.  

 

Cele konkursu: 

 

1. Popularyzacja podkarpackiego sadownictwa oraz walorów smakowych i odżywczych 

jabłek i innych owoców. 

2. Popularyzacja podkarpackich tradycji kulinarnych, przede wszystkim cukierniczych i 

rzemieślniczych. 

3. Promocja i rozwój turystyki kulinarnej oraz kulturowej na terenie województwa 

podkarpackiego. 

4. Aktywizacja społeczności z obszarów wiejskich.  

5. Promocja regionu. 

  

Zadanie: 

 

Na konkurs należy przyrządzić pyszne ciasto z jabłkami i gotowe przywieźć do 

Siedliska Janczar w dniu Festiwalu. Następnie zaprezentować je w ciekawy sposób oraz 

poddać ocenie jury. Najlepszy smak zrobi swoje. 

  

Kryteria oceny: 

 

1. Naturalne składniki wypieków. 

2. Walory smakowe i zapachowe. 

3. Estetyczne zaprezentowanie ciasta. 

4. Oryginalna nazwa ciasta. 

5. Umieszczenie zabawnego hasła reklamowego. 

  

Pozostałe informacje: 

 

1. W konkursie mogą brać udział: Koła Gospodyń Wiejskich, rodziny, osoby 

indywidualne, organizacje pozarządowe działające na terenie województwa 

podkarpackiego. 

2. Prezentowane ciasto należy przedstawić do degustacji Jury w 3 małych porcjach, na 

talerzyku przygotowanym przez Organizatora.  



  Siedlisko Janczar  

  Pstrągowa 815, 38-121 Pstrągowa 
www.siedliskojanczar.pl; e-mail: biuro@siedliskojanczar.pl

tel. 17 277 94 04; 792 426 996 

3. Jury, oceniające zgłoszone do konkursu ciasta, jest powołane przez Organizatora. 

4. Decyzje Jury są ostateczne i nie ma od nich odwołania. 

5. Zwycięzca Konkursu otrzymuje statuetkę oraz honorowy tytuł „Podkarpackiego 

Mistrza Szarlotki 2019”. 

6. Za zgodą zwycięzcy szarlotka  wg. jego przepisu będzie promowana w Siedlisku 

Janczar przez najbliższy rok. 

7. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymują pamiątkowe dyplomy. 

  

 

Uczestnictwo: 

 

1. Udział w konkursie należy zgłosić najpóźniej 10 dni przed konkursem (do 3 

października 2019 r.) przesyłając e-mailem (biuro@siedliskojanczar.pl) wypełnioną 

Kartę Zgłoszenia, która jest załącznikiem do Regulaminu, bądź telefonicznie pod nr 

telefonu: 17 277 94 04 wew. 25. 

2. W zależności od pogody – konkurs będzie przeprowadzony w plenerze (wówczas 

organizator zapewnia stół o wymiarach 1,2m x 1 m (bez zadaszenia) lub w Karczmie 

(zapewnia się stół do prezentacji wypieku). 

3. Tak zwane „wpisowe” w wysokości 15 zł od osoby należy uiścić w dniu imprezy, 

w biurze organizacyjnym podczas rejestracji. 

4. Stoisko konkursowe może reprezentować maksymalnie 3 osoby.  

5. Dopuszcza się sprzedaż własnych wyrobów cukierniczych oraz rękodzieła. 

6. Konkurs ma charakter otwarty. 

  
 

 

Zapraszamy do udziału w Konkursie! 


