
 

REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO  

pn. „Śledziowe specjały”  

 Lubań, 9 czerwca 2018 r. 

 

 
1. ORGANIZACJA KONKURSU 

 organizatorem konkursu jest Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
w Lubaniu 

 konkurs organizowany jest w województwie pomorskim 

 regulamin dostępny jest na stronie internetowej Pomorskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Lubaniu  (www.podr.pl). 
 

2. CEL KONKURSU 

 popularyzowanie i pogłębianie wiedzy o tradycjach kulinarnych 

 propagowanie potraw tradycyjnych ze śledzia 

 aktywizacja i integracja organizacji pozarządowych 

 wyłonienie najsmaczniejszej potrawy 
 

3. OCENA KONKURSU 
Potrawy oceniać będzie komisja w składzie 3-osobowym powołana przez dyrektora 
Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu.   
Przedmiotem oceny są: 

 gotowe dania lub potrawy, których zasadniczym składnikiem są śledzie (od 0–5 pkt.) 
 walory smakowe gotowych dań lub potraw  (od 0–5 pkt.) 

Przewodniczący Jury ma głos ostateczny i rozstrzygający w ocenie prezentowanej potrawy.  
 

4. UCZESTNICY KONKURSU 
Uczestnikami konkursu będzie maksymalnie 15 organizacji pozarządowych. Warunkiem 
udziału w konkursie jest nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia  
1 czerwca 2018 r. na jeden z podanych adresów e-mail: a.pestka@podr.pl lub 
e.szyc@podr.pl .   

 O zakwalifikowaniu do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń! 
 

5. PRZEBIEG KONKURSU 

 Jedna organizacja zgłasza do konkursu wyłącznie jedno gotowe danie lub potrawę  

 Produkty spożywcze na potrzeby konkursu zapewniają uczestnicy 

 Komisja konkursowa oceniać będzie gotowe danie i potrawy w namiocie od godz. 
10:30. 

 
6. CZAS I MIEJSCE KONKURSU 

 Konkurs jest imprezą towarzyszącą XXVII Pomorskim Agro Targom organizowanym w 
Lubaniu w dniach 9-10 czerwca 2018 r.   

 Konkurs zostanie przeprowadzony w sobotę 9 czerwca 2018r. 

 Podsumowania konkursu i wręczenie nagród odbędzie się na scenie do godz. 15:00 

http://www.podr.pl/
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 Podczas trwania targów w dniach 9-10 czerwca 2018 r.  w godzinach 9:00-17:00 
można prowadzić promocję i sprzedaż potraw i produktów tradycyjnych 
województwa pomorskiego. Organizator zapewnia miejsce na ustawienie własnych 
namiotów z dostępem do prądu. 

   
7. NAGRODY 

 Dla wszystkich KGW uczestniczących w konkursie organizatorzy zapewniają nagrody 
rzeczowe.  

 Dla trzech najlepszych potraw przewiduje się nagrody dodatkowe ufundowane przez 
sponsorów i organizatorów. 

 
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 KGW biorące udział w konkursie użyczają prawa do wykonywania potraw wg własnej 
receptury innym podmiotom 

 poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w 
regulaminie 

 wszystkie kwestie, których nie obejmuje regulamin, ustala organizator 

 rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie) 

 organizator nie pokrywa kosztów dojazdu do Lubania i z powrotem 

 udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie danych  
osobowych, receptur i zdjęć potraw zgłoszonych do konkursu, bez odrębnego 
wynagrodzenia 

 dane uczestników konkursu będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych 
Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom konkursu przysługuje prawo 
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu powinni 
skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu 
Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Podanie danych 
jest dobrowolne lecz niezbędne dla celów konkursowych 

 nagrodzone potrawy będą opublikowane w Pomorskich Wieściach Rolniczych oraz na 
stronach internetowych organizatora 

 konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i 
zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.). 

  
 


