
Regulamin konkursu „Tygodnika Tucholskiego” pt. „Złoty fartuch tygodnika”

1. Organizatorem konkursu jest „Tygodnik Tucholski” z siedzibą w: 89-500 Tuchola, ul. 
Karasiewicza 3, zwany dalej organizatorem. 
2. Konkurs rozpoczyna się 21 września 2019 roku i trwać będzie do 15 grudnia 2019.
3. 19 grudnia organizator na swoich łamach przedstawi ostateczne wyniki konkursu. 5 grudnia 
przedstawi wyniki pierwszego etapu.
4. W konkursie mogą brać udział wszelkie osoby. Osoby mające poniżej 18 roku życia muszą 
posiadać pisemną zgodę na udział w konkursie rodzica lub opiekuna prawnego.
5. Tematem konkursu jest:

 w pierwszym etapie napisanie jak najbardziej interesującego i brzmiącego jak najapetyczniej
przepisu kulinarnego na potrawę świąteczną,

 w drugim etapie dla trzech finalistów: przygotowanie potrawy na podstawie wcześniej 
zgłoszonego przepisu, która zostanie poddana ocenie jury, a te wyłoni najlepszą z nich

6. Przepis składać się powinien z podania składników, opisu wykonania i ewentualnych uwag 
autora przepisu.
7. Wręczenie nagród odbywa się podczas odrębnego wydarzenia – finału konkursu kulinarnego 
bożonarodzeniowego „Świąteczne smaki mojego dzieciństwa” organizowanego przez Gminę 
Śliwice i Gminny Ośrodek Kultury w Śliwicach. Wydarzenie odbędzie się 15 grudnia.
8 Finaliści konkursu rywalizują kolejno o Złoty, Srebrny i Brązowy Fartuch Tygodnika (według 
kolejności miejsc) oraz o nagrody dodatkowe.

Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Przepisy kulinarne należy złożyć lub nadesłać do siedziby organizatora na adres ul. Karasiewicza
3, 89-500 Tuchola lub na skrzynkę elektroniczną piotr@tygodnik.pl do 2 grudnia, do godz. 12.00. 
W przypadku nadsyłania przepisów drogą pocztową nie liczy się data na stemplu pocztowym a 
data, w którym przepis fizycznie pojawi się w siedzibie organizatora.
2. Przepis musi być napisany na wyciętym kuponie ze strony gazetowej „Tygodnika Tucholskiego” 
z wydań przypadających 21 listopada lub 28 listopada lub poprzez wiadomość elektroniczną 
wysłaną na skrzynkę piotr@tygodnik.pl w tytule wiadomości wpisując „KONKURS”.
3. Potrawa, której dotyczy przepis, powinna nawiązywać do Świąt Bożego Narodzenia. Przepis 
może być odniesieniem do tradycyjnej potrawy świątecznej, ale z zawarciem autorskiego wpływu 
uczestnika konkursu. Przepis może być autorską wariacją na temat potrawy świątecznej.
4. Przepis musi być autorski. Nie może być kopią innego przepisu pochodzącego np. z internetu lub
innych wszelkiego rodzaju publikacji. W przypadku stwierdzenia faktu, że przepis został 
skopiowany, przepis zostanie zdyskwalifikowany. 
5. Każdy uczestnik konkursu składając lub wysyłając kupon z przepisem powinien wypełnić 
wszystkie pola kuponu, w tym imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu. Podobne 
dane muszą znaleźć w wiadomości w przypadku wysyłania przepisu pocztą elektroniczną.
6. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane 
podmiotom trzecim.
7. Dane osobowy zwycięzcy częściowo - imię i nazwisko - zostaną opublikowane w ogłoszeniu 
wyników konkursu na łamach „Tygodnika Tucholskiego”.
8. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie 
niezakwalifikowanie przepisu do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

Wyniki konkursu i nagrody:
1. W pierwszym etapie jury złożone z przedstawicieli organizatora spośród przekazanych przepisów
wyłania trójkę finalistów konkursu. Odbywa się to wyłącznie na podstawie analizy nadesłanego 
przepisu. 
2. W drugim etapie pierwsze, drugie i trzecie miejsce klasyfikuje nowe jury powołane przez 
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organizatorów finału konkursu kulinarnego bożonarodzeniowego „Świąteczne smaki mojego 
dzieciństwa” organizowanego przez Gminę Śliwice i Gminny Ośrodek Kultury w Śliwicach 
odbywającego się 15 grudnia. Wybór odbywa się na podstawie degustacji trzech potraw ze 
zgłoszonych przepisów, które finaliści muszą uprzednio przygotować i zaprezentować je do 
degustacji podczas finału w Śliwicach.
3. Ogłoszenie wyników pierwszego etapu konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie zwycięzcy na 
łamach „Tygodnika Tucholskiego” w wydaniu przypadającym 5 grudnia.
4. Ogłoszenie wyniku drugiego etapu odbędzie się podczas finału konkursu kulinarnego 
bożonarodzeniowego „Świąteczne smaki mojego dzieciństwa w Śliwicach. 
5. Sponsorem nagród w konkursie jest firma Haftmarket, co warunkuje osobna umowa między 
organizatorem a sponsorem. Nagrodami są „złoty” fartuch (wartość 100 zł), „srebrny” fartuch 
(wartość 84 zł) oraz „brązowy” fartuch (wartość 55 zł) z okazjonalnie wykonanymi haftami.
6. Nagrodami dla finalistów są równorzędne vouchery do wykorzystania w restauracji Bistro 
Basztowa w Tucholi o wartości 100 zł każdy.
7. Dodatkowymi nagrodami są gadżety organizatora.
8. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania 
nagród.
9. Decyzja jury, co do wskazania zwycięzcy konkursu oraz przyznania im nagród, jest ostateczna.

Postanowienia końcowe:
1. Przekazując przepis kulinarny, uczestnik zgadza się na jego publikację na łamach „Tygodnika 
Tucholskiego” zarówno w artykule towarzyszącym ogłoszeniu wyników konkursu jak i w 
późniejszych wydaniach „Tygodnika Tucholskiego” w rubryce „Kącik kulinarny” oraz na stronie 
internetowej www.tygodnik.pl. Wykorzystane przez „Tygodnik Tucholski” przepisy będą podpisane
imieniem i nazwiskiem jego autora przepisu.
3. Wszelkie informacje dotyczące konkursu będą na bieżąco publikowane na portalu tygodnik.pl i
rozpowszechniane na oficjalnym profilu „Tygodnika Tucholskiego” na Facebooku.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych
istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu

*Załącznik

Oświadczenie
Zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu „Złoty fartuch tygodnika” i akceptuję jego warunki.

Podpis uczestnika
.............................


