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Regulamin konkursów na: 

1. „Najdłuższy korzeń chrzanu”  

2. „Najgrubszy korzeń chrzanu” 

3. „Najokazalszy korzeń chrzanu” 

 
1. Konkursy są organizowane w ramach „X Jubileuszowego Wojewódzkiego Święta 

Chrzanu” w Osjakowie w dniu 29.08.2021 r. 

2. Organizatorem konkursów jest Gminny Ośrodek Kultury w Osjakowie wraz                              

z partnerami. 

3. W konkursach mogą wziąć udział wszyscy plantatorzy i producenci chrzanu                            

z Województwa Łódzkiego. 

4. W ramach „X Jubileuszowego Wojewódzkiego Święta Chrzanu” zorganizowane będą 

trzy konkursy w następujących kategoriach na: 

          I   „Najdłuższy korzeń chrzanu” 

          II  „Najgrubszy korzeń chrzanu” 

          III  „Najokazalszy korzeń chrzanu” 

       

Korzenie chrzanu z zielonymi liśćmi biorące udział w konkursach należy dostarczyć  w dniu 

29.08.2021 r. w godzinach 1530-1700 na wyznaczone stoisko konkursowe, zlokalizowane na 

placu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Osjakowie. 

 

5. Każdy z plantatorów może przystąpić do jednej z kategorii konkursowej na najgrubszy, 

najdłuższy lub najokazalszy korzeń chrzanu. 

6. Każdy z uczestników konkursu zobowiązany jest dostarczyć korzeń chrzanu z zielonymi 

liśćmi z własnej uprawy z oznaczeniem producenta i kategorii w jakiej bierze udział (tj. 

imię i nazwisko producenta, adres, miejsce uprawy, kat. I, II, lub III). 

7. Odmiana chrzanu musi być uprawiana w Polsce, korzeń musi być jednoroczny. 

8. Komisja konkursowa oceni korzenie chrzanu w każdej kategorii. Przy ocenie będą 

uwzględniane również takie cechy jak: twardość, brak uszkodzeń oraz brak 

przebarwień. 

W kategorii I decydować będzie długość. 

W kategorii II decydować będzie grubość. 

W kategorii III decydować będzie długość i grubość. 
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9. W ramach konkursów zostaną przyznane w każdej kategorii  nagrody za I, II, III 

miejsce oraz wyróżnienie. 

10. Rozstrzygnięcie i uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu 29.08.2021 r. podczas               

X Jubileuszowego Wojewódzkiego Święta Chrzanu, ok  godz. 1800. 

11. Na stoisku konkursowym zlokalizowanym na placu przy Gminnym Ośrodku Kultury                   

w Osjakowie, rolnicy, producenci chrzanu będą mogli skorzystać z porady eksperta. 

Porady dotyczyć będą uprawy chrzanu oraz korzystania ze środków unijnych, 

programów unijnych dla rolników. 

12. Celem konkursu jest promocja uprawy chrzanu. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrodzonych korzeni chrzanu 

bez zgody i honorarium producenta. 

14. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu. 

15. Kontakt w sprawie zgłoszeń : 

Gminny Ośrodek Kultury w Osjakowie, ul. Wieluńska 26; 98-320 Osjaków 

tel.  603557340 lub 438423323 

e-mail: gokosjakow@interia.pl 
 


