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              REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO 

„PRZYSTAWKI” 
 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu jest Gmina Sarnaki. 

Współorganizatorem konkursu jest Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego  

w Warszawie. 

2. Konkurs odbędzie się dnia 12.05.2022r. w godz. 10.00 – 13.00  

w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowych Litewnikach, Nowe 

Litewniki 40, 08-221 Sarnaki. 

3. Organizator zapewnia uczestnikom miejsce do zaprezentowania potraw 

konkursowych. 

4. Organizator nie zwraca uczestnikom kosztów udziału w konkursie. 

 

 

II. CEL KONKURSU 

1. Ochrona dziedzictwa kulinarnego, propagowanie wiedzy o tradycjach kuchni 

regionalnej. 

2. Promocja spożycia potraw wykonanych w oparciu o produkty naturalne. 

3. Wykazanie się znajomością w przygotowaniu potraw z wykorzystaniem produktów 

pochodzących z regionu. 

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Uczestnikami konkursu mogą być: 

a. Koła Gospodyń Wiejskich 

b. Stowarzyszenia  

c. Organizacje społeczne 

2. Uczestnikami konkursu nie mogą być przedstawiciele organizatora, członkowie 

komisji oceniającej potrawy oraz ich bliscy. Warunkiem udziału w konkursie jest: 

a. Kompletne wypełnienie karty zgłoszenia, 

b. Akceptacja zasad określonych w regulaminie, 

c. Podpisanie oświadczeń zawartych w karcie  zgłoszenia, 

d. Zorganizowanie, według własnego uznania, we własnym zakresie i na własny 

koszt niezbędnych do prezentacji i degustacji naczyń i sprzętu, 

e. Udostępnienie potrawy do oceny organoleptycznej dla komisji konkursowej. 

3. Jedna organizacja może zgłosić do konkursu tylko jedną potrawę. 

4. Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zapoznanie się z regulaminem 

konkursu oraz wypełnienie i dostarczenie do siedziby Organizatora formularza 

zgłoszeniowego osobiście lub pocztą na adres: Gminna Biblioteka Publiczna, ul. 

Berka Joselewicza 3, 08-220 Sarnaki oraz drogą elektroniczną na następujący adres 

e-mail: biblioteka@sarnaki.pl w terminie do dnia 09.05.2022 r., godz. 15.30 

 

IV. OCENA POTRAW KONKURSOWYCH I NAGRODY 

1. Oceny potraw i przyznania nagród dokonuje komisja konkursowa złożona 

przynajmniej z 4 osób, powołana przez Organizatora tj. Gminę Sarnaki. 

2. Skład komisji zostanie przedstawiony przed konkursem. 
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3. Komisja dokona oceny przygotowanych potraw w oparciu o następujące kryteria: 

a. Zgodność z tematem konkursu i wymaganiami regulaminu, 

b. Smak potrawy, 

c. Atrakcyjność i oryginalność potrawy, 

d. Estetyka – zachowanie proporcji, sposób serwowania. 

4. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  

Z posiedzenia komisji konkursowej zostanie sporządzony protokół. 

5. Komisja konkursowa przyzna następujące nagrody: 

a. Za zajęcie I miejsca 

b. Za zajęcie II miejsca 

c. Za zajęcie III miejsca 

d. Upominki i podziękowania za udział w konkursie. 

 

 

V. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

W CELACH ORGANIZACJI KONKURSU 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest 

Organizator Konkursu, tj. Gmina Sarnaki  z siedzibą : ul. Berka Joselewicza 3, 08-220 

Sarnaki. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach 

przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 

2018 poz. 1000). 

2. Kontakt z Administratorem danych osobowych będzie odbywał się poprzez adres      

e-mail: ochronadanych@sarnaki.pl 

3. Dane osobowe Uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji  

i przeprowadzenia Konkursu, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli 

występują obowiązki podatkowe, a także w celach marketingowych. 

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału  

w Konkursie. 

5. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do 

treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: 

 sprostowania danych, 

 usunięcia danych, 

 ograniczenia przetwarzania danych, 

 przenoszenia danych, 

 wniesienia sprzeciwu, 

 cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

6. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: 

 imię i nazwisko, 

 numer telefonu. 

7. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

8. Uczestnik zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania 

(także w mediach) o wynikach konkursu. 

9. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane  

w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

10. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym za 

wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa. 
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11. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

wyżej określonych celów, tj. do wyłonienia zwycięzców. 

12. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, 

odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia 

powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby 

zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu 

wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu 

przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym 

prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności 

uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z: 

 przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, 

 utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych, 

 nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, 

 przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.  

 

 

VI.  WIZERUNEK UCZESTNIKÓW 

1. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie  

i rozpowszechnianie swojego wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na 

wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez 

Organizatora Konkursu, na potrzeby Konkursu. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie 

jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 

2. Dla potrzeb Konkursu wizerunek Uczestnika może być użyty do różnego rodzaju form 

elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony  

z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem  

i  dodawany do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz w celach 

informacyjnych. 

3. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności 

rozpowszechnianie w Internecie oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych  

i informacyjnych. Z tym jednak zastrzeżeniem, że wizerunek nie może być użyty w 

formie lub publikacji obraźliwej dla Uczestnika lub naruszać w inny sposób jego 

dobra osobiste. 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte  

w regulaminie. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zamieszczania informacji o potrawach 

konkursowych w swoich materiałach i kampaniach promocyjnych. 

3. Niniejszy regulamin jest jedynym określającym zasady konkursu. 

4. Regulamin konkursu udostępniony jest do wglądu w siedzibie organizatora, a także na 

stronach internetowych: http://www.sarnaki.pl/ oraz http://biblioteka.sarnaki.pl/  

5. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy regulamin ustala organizator. 

 

VIII. KONTAT 

1. Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 83 343 65 36 lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: biblioteka@sarnaki.pl 

2. Osobą do kontaktu w sprawie konkursu jest Violetta Zawadka, tel. 83 343 65 36. 

 

Zapraszamy do udziału i życzymy wielu wspaniałych pomysłów 

http://www.sarnaki.pl/
http://biblioteka.sarnaki.pl/
mailto:biblioteka@

