
 

 

Załącznik 

do uchwały nr 1118/2021 

Zarządu Powiatu Krapkowickiego 

z dnia 2 września. 2021 r. 
 

 
Regulamin konkursu warzywnego 

 
 

§ 1. ORGANIZATOR KONKURSU 
1. Organizatorem Konkursu odbywającego się w ramach Bania Fest Festiwalu Dyni w Sercu 
Opolszczyzny zwanego dalej „Konkursem” jest Powiat Krapkowicki z siedzibą przy 
ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, zwanego dalej „Organizatorem”. 
2. Konkurs Bania Fest Festiwal Dyni w Sercu Opolszczyzny został zarejestrowany 
w międzynarodowej wspólnocie Great Pumpkin Commonwealth (GPC) www.gpc1.org  i jest 
jednoczenie miejscem ważenia warzyw, określonych w § 2 ust.1 pkt 2,3. 
3. Konkurs realizowany jest ze środków finansowych budżetu Powiatu Krapkowickiego. 
4. Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat Konkursu jest: Weronika Juraszek, 
tel.: 77 40 74 345, e-mail: w.juraszek@powiatkrapkowicki.pl 
 
 
§ 2. CEL I PRZEDMIOT KONKURSU 
1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie hodowców zwycięskich okazów warzyw 
w trzech kategoriach: 

1) najdłuższy ogórek, 
2) najcięższa cukinia/kabaczek, 
3) najcięższy pomidor. 

2. Celem Konkursu jest: 
1) promocja Powiatu Krapkowickiego z nawiązaniem do bogactwa i tradycji regionu, 
2) wymiana doświadczeń hodowlanych pomiędzy uczestnikami Konkursu, 
3) edukacja w zakresie hodowli i pielęgnacji warzyw, 
4) popularyzacja upraw warzyw i jej walorów żywieniowych, 
5) edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad 

zrównoważonego rozwoju. 
3. Wyniki konkursu w kategorii określonej w § 2 ust. 1 pkt 2,3 będą rejestrowane na stronie 
www.bigpumpkins.com.  
 
§ 3. UCZESTNICY KONKURSU 
W Konkursie uczestniczyć mogą hodowcy - osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat – dalej jako             
„uczestnicy”.       

http://www.gpc1.org/
mailto:w.juraszek@powiatkrapkowicki.pl
http://www.bigpumpkins.com/


 
§ 4. MIEJSCE I TERMIN KONKURSU 
Konkurs odbędzie się 2 października 2021 r. podczas Bania Fest Festiwalu Dyni w Sercu 
Opolszczyzny – w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, w godz. od 11.00 – 16:00. 
     
§ 5. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest:  

1) złożenie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej do dnia 28.09.2021 r. 
do godz. 18.00 w Biurze Obsługi Klienta (BOK) w budynku Starostwa Powiatowego 
w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1 lub przesłanie na adres mailowy: 
w.juraszek@powiatkrapkowicki.pl 

2) pobranie karty zgłoszenia w BOK w godzinach od 7.00 – 18.00 lub pobranie ze strony 
www.powiatkrapkowicki.pl 

3) dostarczenie warzyw w dniu 2 października 2021 r. w godzinach od 8.00 do 10.30 na 
parking za budynkiem Starostwa Powiatowego  w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1. 

2. Po terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 zgłoszenia nie będą przyjmowane. 
3. Jeden uczestnik może zgłosić tylko jedno warzywo w danej kategorii. 
4. Dopuszcza się zgłoszenie warzywa przez dwóch hodowców, którzy traktowani będą jako 
Drużyna. 
5. Podpisanie i przekazanie zgłoszenia udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem 
zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu, z którymi uczestnik obowiązany jest się 
zapoznać. 
6. W Konkursie mogą uczestniczyć członkowie Komisji Konkursowej. Nie biorą oni udziału w 
ważeniu własnej warzywa. 
7. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.  
 
§ 6. SKŁAD I ZADANIA KOMISJI KONKURSOWEJ 
1. Zarząd Powiatu Krapkowickiego powołuje lub odwołuje Komisję Konkursową, która składa 
się z co najmniej 3 osób. 
2. W skład Komisji Konkursowej mogą wejść: 
       1)  Przedstawiciel Powiatu Krapkowickiego, 
       2)  Przedstawiciel ogrodnictwa, szkółkarz bądź ogrodnik, 
       3)  Przedstawiciel mediów, 
       4) Przedstawiciel GPC. 
 3. Zadania Komisji Konkursowej: 
       1) ocena jakości warzyw,  
       2)  sporządzenie protokołu zawierającego wyniki ważenia i mierzenia, 
       3)  przydzielenie poszczególnych miejsc. 
 4.  Werdykt Komisji Konkursowej jest ostateczny. 
 
§ 7. PRZEBIEG I ZASADY KONKURSU 
1. Warzywa, dostarczone przez uczestników zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3, muszą spełniać 
następujące warunki: 

1) Ogórek musi być zdrowy, czysty, bez głębokich pęknięć, dziur i zepsutych plam, obcych 
ciał, nie może mieć śladów pleśni oraz środków grzybobójczych. Musi być w 100% 
zielony lub żółty / brązowy, jeśli jest dojrzały 

2) Cukinia/kabaczek musi być zdrowy, czysty, bez głębokich pęknięć, dziur i zepsutych 
plam, obcych ciał, nie może mieć śladów pleśni oraz środków grzybobójczych. Mogą 

http://www.powiatkrapkowicki.pl/


być koloru zielonego z zielonymi lub żółtymi paskami lub całkowicie żółtawo-białe. Nie 
dopuszcza się pomarańczowego zabarwienia. Winorośl należy przyciąć w odległości 
2,54 cm (1 cal) od łodygi. 

3) Pomidor musi być zdrowy, czysty, bez głębokich pęknięć, dziur i zepsutych plam, 
obcych ciał, nie może mieć śladów pleśni oraz środków grzybobójczych. Dopuszcza się 
drobne pękniecie, bez przecieków. Trzon należy przyciąć do długości  1,27 cm (0,5 
cala). 

2. Warzywa o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2,3 nie zostaną dopuszczone do Konkursu, jeśli 
zostały wcześniej zgłoszone do innego konkursu objętego warunkami GPC. Zgłaszający jest 
zobowiązany do wypełnienia odpowiedniego oświadczenia, który stanowi załącznik nr 1 do 
Regulaminu. 
3. Stoły do prezentacji zapewnia Organizator. 
4. Warzywa ważone będą na certyfikowanej wadze. 
5. Komisja konkursowa unieważnia Konkurs w danej kategorii, w dowolnym czasie 
z następujących przyczyn: 

1) jeśli nie dostarczono co najmniej 2 warzyw w danej kategorii,  
2) jeśli konkurs nie został rozstrzygnięty przez komisję niezależnie od przyczyn. 

6. Ważenie i mierzenie warzyw rozpoczyna się ok. godz. 13:00. 
7. Laureat I, II, III miejsca danej kategorii otrzyma nagrodę pieniężną. 
8. W przypadku Drużyny nagroda będzie przyznana jak dla jednego uczestnika. 
9. Laureaci Konkursu zostaną nagrodzeni podczas Festiwalu w dniu 02.10.2021 r. w miejscu       
trwania wydarzenia. 
10. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi ok. godz. 16.00. 
11. Umieszczenie wyników na stronie www.bigpumpkins.com. 
 
§ 8. ADMINISTROWANIE DANYMI OSOBOWYMI 
1. Administratorem danych osobowych zebranych przed i w trakcie trwania Konkursu jest 
Organizator. 
2. Dane osobowe gromadzone są przez Organizatora wyłącznie na potrzeby: 

1) realizacji Konkursu, 
2) wyłonienia laureatów Konkursu, 
3) wydania nagród,  
4) podania do wiadomości publicznej imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania 

laureata Konkursu. 
3. Szczegółowe zapisy dotyczące ochrony danych osobowych w załączniku nr 2 do 
Regulaminu. 
 
§ 9. USTALENIA KOŃCOWE 
1. Organizator nie zwraca kosztów podróży uczestnikom. 
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji 
o zwycięzcach i uczestnikach Konkursu. 
4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zamieszczania informacji o Konkursie, jego 
uczestnikach, wynikach Konkursu w swoich materiałach i kampaniach promocyjnych, jako 
element promujący. 
5. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na bezpłatne 
wykorzystanie swojego wizerunku oraz zdjęć warzyw do celów promocyjnych organizatorów. 
6. Wszystkie kwestie, których nie ustala regulamin, ustala Organizator. 

http://www.bigpumpkins.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


