
       

Konkurs na Świąteczne Ciasteczka z Trójwsi 2017 

 

 Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej ogłasza Konkurs na Świąteczne Ciasteczka 

z Trójwsi.  

 W naszej tradycji świąt Bożego Narodzenia istnieje zwyczaj pieczenia drobniutkich 

ciasteczek. W niemalże w każdym domu przed świętami unosi się ten cudnych zapach 

kruchych ciasteczek, pierniczków, kokosanek, uli i wielu innych, które zwiastują nam święta. 

Nasze gaździnki prześcigają się w przepisach, pielęgnując te najstarsze, ale i wymyślając 

coraz to nowsze przy zachowaniu tradycyjnych receptur. 

 W zeszłym roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy konkurs i  wzięło w nim udział aż 

25 uczestniczek, a przypomnę, że pierwszą nagrodę zdobyła Genowefa Kukuczka z 

Koniakowa za ciasteczka z marmoladą tzw. „koci oczka”.  

Regulamin konkursu: 

I. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka 

Publiczna w Istebnej. Osobą odpowiedzialną za kontakt ze strony organizatora jest Lucyna 

Ligocka – Kohut. tel. 33 855 62 08, kultura@ug.istebna.pl 

II. Cel: Popularyzacja tradycji pieczenia drobnych ciasteczek w Trójwsi, integracja 

środowiska lokalnego, pielęgnacja i podtrzymanie starodawnych przepisów. 

III Uczestnictwo:  

1.W konkursie może wziąć udział osoba pełnoletnia, zamieszkująca Gminę Istebna. 

2. Zadaniem uczestnika jest przygotowanie jednego rodzaju ciastka. Ciasteczka powinny być 

ułożone na jednym dużym talerzu obiadowym lub tacy. 

3. Jedna osoba może przygotować tylko jeden rodzaj ciastka. 

4. Ciasteczka muszą być tradycyjnymi, drobnymi wyrobami. 

5. Ocenie jury powołanego przez Gminny Ośrodek Kultury podlegać będzie: zgodność z 

tradycją, estetyka i staranność wykonania, bogactwo form, smak, sposób podania. 

6. Zgłoszenia należy dokonać do 12 grudnia 2017 do godz. 16.00 do Gminnego Ośrodka 

Kultury w Istebnej.  

7. Ilość uczestników ograniczona do max. 25 osób. 

IV Nagrody 



1. Przewidziane są trzy nagrody główne w formie pieniężnej:  

I miejsce – 400 zł, II miejsce 300 zł, III miejsce 200 zł 

2. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom i drobny upominek. 

3. Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi 13 grudnia 

o godz. 12.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej 

V Postanowienia ogólne 

1. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania powyższego 

Regulaminu 

2. Organizator konkursu ma prawo do wykładni niniejszego regulaminu i rozstrzygania 

sporów przy jego stosowaniu. 

 

 

 

    


