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REGULAMIN KONKURSU 

na potrawę z „Przepiśnika Ziemi Ząbkowickiej” 

§1. Informacje  Ogólne 

1. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Kuchnia bez granic”,  realizowanego w ramach 
Programu  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa 
inwestująca w obszary wiejskie” 

2. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
3. Nagrody w konkursie sfinansowane zostały ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 

19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla zadań realizowanych w ramach 
projektu grantowego LGD „Qwsi” 

4. Organizatorem Konkursu jest Ząbkowickie Centrum Kultury i Turystyki z siedzibą Rynek 24,                             
57-200 Ząbkowice Śląskie. 

 
§2. Zadanie konkursowe 

1. Zadaniem Konkursowym jest przygotowanie potrawy  na podstawie przepisów zawartych w 
„Przepiśniku Ziemi Ząbkowickiej”, który został przygotowany na bazie  warsztatów 
kulinarnych w ramach projektu „Kuchnia bez Granic”.    
 

2. „Przepiśnik Ziemi Ząbkowickiej” można odebrać bezpłatnie w siedzibie Organizatora Konkursu: 
Ząbkowice Śl. Rynek 24.  
 

3. Jedna osoba może przygotować jeden zestaw potraw w ramach konkursu. Przy czy jeden 
zestaw powinien być pełnym daniem zawierającym potrawę główną jednodaniową oraz deser. 
 

4. Potrawy konkursowe powinny być świeże, przygotowanie nie wcześniej niż 1 dzień przed 
terminem dostarczenia do Organizatora Konkursu.  
 

5. Potrawy konkursowe powinny być przygotowane w ilości gwarantującej możliwość oceny 
przez Jury – minimum 6 porcji.  
 

6. Potrawu konkursowe, których wygląd będzie budził wątpliwości co do świeżości, estetyki 
wykonania i podania, nie będą przez Jury oceniane.  
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7. Potrawy konkursowe powinny zostać opisane w sposób umożliwiający identyfikację potrawy 
oraz jej autora 
 

a. Nazwa potrawy zgodnie z nazwą podaną w „Przepiśniku Ziemi Ząbkowickiej”z 
uwzględnieniem nazwy warsztatów, z których pochodzi potrawa (zgodnie z zapisami 
na zielonym górnym pasku w „Przepiśniku”) 

b. Imię i nazwisko autora potrawy,  
c. Dane kontaktowe ( telefon, adres email),  

 
8. Wraz z potrawą konkursową uczestnik zobowiązany jest dostarczyć wymagane Regulaminem 

zgody  
a. Zgody związane z uczestnictwem w Konkursie - Załącznik nr 1 do Regulaminu,  
lub 
b. Zgoda  rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie w przypadku osób 

niepełnoletnich – Załącznik nr 2 do Regulaminu. 
 

9. Potrawy konkursowe powinny zostać dostarczone w pojemnikach umożliwiających ich 
przechowywanie, ekspozycję oraz odgrzanie w razie konieczności. Pojemniki wielorazowe 
powinny zostać przez uczestnika konkursu podpisane w sposób umożliwiający  identyfikację 
właściciela.  

 
10. Jury oceniające potrawy konkursowe składało się będzie z osób prowadzących warsztaty oraz 

przedstawicieli Organizatora Konkursu.    
 

11. Jury wyłoni co najmniej 3 zwycięzców konkursu, możliwe jest także przyznanie wyróżnień.  
 

12. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody o wartości: 
 

a. I miejsce  nagroda o wartości do 500 zł  
b. II miejsce nagroda o wartości do 350 zł  
c. III miejsce nagroda o wartości do 250 zł  

 
13. Konkurs trwa  od 13.07.2022 do 25.08.2022 r.  

 
14. Potrawy konkursowe należy dostarczyć do siedziby organizatora Ząbkowickie Centrum 

Kultury i Turystyki Rynek 24,  57-200 Ząbkowice Śl., w dniu 25.08.202 do godz. 16:00 
(czwartek) 
 

15. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas Dożynek Gminnych w 
Tarnowie 28.08.2022. 
 

16. Informacje o wynikach konkursu zostaną opublikowane na stronie www Organizatora oraz na 
profilu na FB.  
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§3. Uczestnicy konkursu 

1. Uczestnikami mogą być dzieci i młodzież, zamieszkująca Powiat Ząbkowicki (za zgodą 
rodziców/ opiekunów prawnych),  

2. Seniorzy, mieszkańcy Powiatu Ząbkowickiego, 
3. Osoby dorosłe mieszkańcy Powiatu Ząbkowickiego. 
4. Uczestnikami konkursu nie mogą być osoby lub Koła Gospodyń Wiejskich, które były 

realizatorami warsztatów w ramach projektu.  

§4. Przetwarzanie danych osobowych 

1. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych  
w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 
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 – RODO).  

2. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników, laureatów i wyróżnionych 
jest Ząbkowickie Centrum Kultury i Turystyki w Ząbkowicach Śląskich, Rynek 24. 

3. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się 
4. z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@zckit.pl 
5. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej 

określonych celów.  
6. Uczestnikom konkursu (ich opiekunom prawnym), którzy wyrażają zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem 
przepisów prawa, przysługuje prawo do:  
a) sprostowania danych,  
b) ograniczenia przetwarzania danych,  
c) wniesienia sprzeciwu,  
d) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  

7. Uczestnikom konkursu (ich opiekunom prawnym) przysługuje prawo wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału  
w konkursie.  

9. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.  

10. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: imię i nazwisko, adres 
zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu. 

11. 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.  
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§5. Postanowienia końcowe 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania zdjęć prac konkursowych oraz wizerunku 
autorów. 

2. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku prac i 
autorów, a także zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora.  

3. Udział w Konkursie jest równoznaczny z przyjęciem przez uczestników Konkursu wszystkich 
warunków Regulaminu. 

4. W sprawach nieobjętych Regulaminem decyzje podejmuje  Organizator Konkursu mając na 
względzie prawidłową realizację projektu.  

5. Kontakt do Organizator tel. 606 333 989 , email: projekty@zckit.pl  
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu 

 

Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu…………………………………………………………………………………………………. 

Dane kontaktowe Uczestnika Konkursu ( telefon, email) …………………………………………………………………… 

Miejsce zamieszkania (gmina, powiat) ………………………………………………………………………………………………. 

Wiek …………….lat 

Jako uczestnik Konkursu  na potrawę z „Przepiśnika Ziemi Ząbkowickiej”, organizowanego 
przez Ząbkowickie Centrum Kultury i Turystyki w Ząbkowicach Śl. w ramach projektu „Kuchnia bez 
granic”, wyrażam  zgodę na:  

1. Przetwarzanie danych osobowych dotyczących imienia i nazwiska, nr telefonu, adresu email w 
zakresie niezbędnych do realizacji  działań projektowych.  

2. Publikację zdjęć prac konkursowych.  

3. Publikację wizerunku na potrzeby realizacji działań projektowych. 

 

 

………………………………………………………… 
Data i podpis Uczestnika Konkursu  
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu 

 

 

Jako rodzic/opiekun prawny ………………………………………………………………, uczestnika Konkursu  na 
potrawę z „Przepiśnika Ziemi Ząbkowickiej”, organizowanego przez Ząbkowickie Centrum Kultury i 
Turystyki w Ząbkowicach Śl. w ramach projektu „Kuchnia bez granic”, wyrażam  zgodę na:  

1. Przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka/ podopiecznego dotyczących imienia i 
nazwiska, nr telefonu, adresu email w zakresie niezbędnych do realizacji  działań projektowych.  

2. Publikację zdjęć jego prac konkursowych.  

3. Publikację jego wizerunku na potrzeby realizacji działań projektowych. 

Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu …………………………………………………………………………………………….. 

Dane kontaktowe Uczestnika Konkursu  (tel., email) ……………………………………………………………………… 

Miejsce zamieszkania ( gmina, powiat)…………………………………………………………………………………………… 

Wiek ……………………lat 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu…………………………………………………. 

Nr telefonu i adres email rodzica/opiekuna prawnego…………………………………………………………………….. 

 

 

…………………………………………………………                                      ………………………………………………………… 
Data i podpis Uczestnika Konkursu                                                                      Data i podpis rodzica/ opiekuna prawnego  

Uczestnika Konkursu  
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