VIII Festiwal Chleba Ziemi Lubawskiej
odbędzie się 3 lipca 2022 r. w Łąkorzu
Regulamin festiwalu
Na tradycyjny chleb …

I. Informacje ogólne
1. Organizatorem Festiwalu Chleba Ziemi Lubawskiej jest Stowarzyszenie
Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego/Muzeum Lokalne Ziemi
Lubawskiej.
2. Partnerami są: Młyn w Rynku www.mlynwrynku.com oraz Lokalna Grupa
Działania Ziemia Lubawska lgdziemialubawska.pl
3. Patronat Starosty Nowomiejskiego www.powiat-nowomiejski.pl
4. Patronat medialny Gazeta Nowomiejska gazetaolsztynska.pl/nowemiasto

Cele konkursu
o
o
o
o
o

Kultywowanie wiedzy o polskiej tradycji wypieku chleba,
upowszechnianie tradycji domowego wypieku chleba,
wymiana doświadczenia w zakresie wypieku chleba tradycyjnego,
promocja naturalnych produktów i zdrowej żywności,
tworzenie łączności młodego pokolenia na bazie tradycji i przeszłości,
poprzez przekazywanie dziedzictwa kulinarnego.

1. Uczestnicy Festiwalu chleba powinni wykazać się znajomością w
przygotowaniu oryginalnych wypieków w oparciu o regionalne tradycje.
2. Uczestnicy otrzymają 5 kg mąki pszennej i żytniej, którą wykorzystają do
wypieku tradycyjnego chleba, wyprodukowana mąka pochodzi z Młyna
Rynek i jest ze zbóż Warmii i Mazur.
3. Finał Festiwalu chleba Ziemi Lubawskiej odbędzie się dnia 3 lipca 2022 r.
w Muzeum Lokalnym Ziemi Lubawskiej w Łąkorzu.
4. Nad prawidłowością przebiegu festiwalu chleba czuwać będzie jury
powołane przez organizatora.
5. Przyjmowane będą tylko chleby wypieczone na otrzymanej mące.
6. Konkurs jest jednoetapowy.

II. Zasady uczestnictwa
1. W Festiwalu chleba mogą wziąć udział amatorzy i zakłady piekarnicze.
Oceniany jest produkt.
2. Każdy uczestnik może zgłosić 1 chleb upieczony na otrzymanej z Młyna
w Rynku mące.

3. Aby wziąć udział należy zgłosić udział w VIII Festiwalu Chleba Ziemi
Lubawskiej telefonicznie lub email w dniach 7- 23 czerwca 2022 r.
4. Mąkę należy odebrać dnia 25 czerwca 2022 r. w godz. 13.oo-15.oo
w Muzeum Lokalnym Ziemi Lubawskiej w Łąkorzu.
5. Upieczony chleb trzeba dostarczyć dnia 02 lipca 2022 r. do Muzeum
Lokalnego Ziemi Lubawskiej w miejscowości Łąkorz, Gmina Biskupiec,
pow. nowomiejski, w godz. od 13.oo do godz. 15.oo.
6. Karta zgłoszeniowa znajduje się na końcu Regulaminu.
7. W karcie prosimy podać również skład chleba.
8. Przesłanie chleba i przepisu jest równoznaczne ze zgodą na bezpłatne ich
publikowanie w mediach, na dowolnym nośniku, w dowolnym czasie
i częstotliwości, a także w działaniach promujących Ziemię Lubawską
w kontekście kulinarnym.
9. Informacja o przetwarzaniu danych: administratorem danych osobowych
jest Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego
13-334 Łąkorz 2.
10.Uczestnik przystępujący do Festiwalu chleba akceptuje w całości
regulamin.

III. Zasady oceny chleba
1. Komisja festiwalu chleba dokona oceny.
2. Oceniane będą: wygląd, aromat, smak, struktura przekroju, spójność,
sprężystość, wrażenie ogólne.
3. Każdy z członków jury dokonuje oceny w oparciu o w/w kryteria według
skali punktowej od 0 do 10 punktów.

IV Wyniki konkursu
1. Wyniki oceny jury zostaną ogłoszone dnia 3 lipca 2022 roku o godz.
14.oo w Muzeum Lokalnym Ziemi Lubawskiej w Łąkorzu.
2. Ocena jury VIII Festiwalu Chleba jest ostateczna.
3. W przypadku sytuacji spornych wszelkie wątpliwości rozstrzyga
przewodniczący jury .
4. Za udział w konkursie przewidziano dyplomy, a dla laureatów nagrody.

Kontakt do organizatorów: tel. 509 980 320 lub email
muzeumlokalne@op.pl

Karta zgłoszenia VIII Festiwal Chleba Ziemi Lubawskiej
3 lipca 2022 r. Łąkorz
Na tradycyjny chleb …
Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia, promocji VIII
Festiwalu Chleba Ziemi Lubawskiej. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania
wizerunków uczestników festiwalu oraz podanie imion i nazwisk szczególnie laureatów
konkursu. Wykorzystanie wizerunku odbywać się będzie w zakresie służącym popularyzacji
i promocji konkursu oraz jego dokumentacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne
jednak niezbędne do udziału w VIII Festiwalu Chleba Ziemi Lubawskiej. Dane przetwarzane
będą przez okres trwania przygotowań i realizacji festiwalu, a po jego zakończeniu będą
archiwizowane przez okres przewidziany przepisami prawa i nie będą udostępniane innym
odbiorcom, a przetwarzane jak powyżej. Uczestnicy festiwalu mają prawo do żądania od
Stowarzyszenia Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego dostępu do swoich danych
osobowych oraz ich sprostowania.
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