
 

REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO  

NA POTRAWY Z KASZY JAGLANEJ   

 Lubań, 1 czerwca 2019 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 potrawach z kasz 

 propagowanie potraw  z kaszy jaglanej 

 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 jest kasza jaglana (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  
20 maja 2019 r. na adres e-mail: b.ditrich@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 XXVIII Pomorskim Agro Targom organizowanym 
w Lubaniu w dniach 1-2 czerwca 2019 r.   

 Konkurs zostanie przeprowadzony w sobotę 1 czerwca 2019 r. 

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

 Podczas trwania targów w dniach 1-2 czerwca 2019 r.  w godzinach 9:00-17:00 
można prowadzić promocję i sprzedaż potraw i produktów tradycyjnych 

http://www.podr.pl/
mailto:b.ditrich@podr.pl


województwa pomorskiego. Organizator zapewnia miejsce na ustawienie własnych 
namiotów z dostępem do prądu. 

   
7. NAGRODY 

 Dla wszystkich KGW uczestniczących w konkursie organizator zapewnia nagrody 
rzeczowe.  

 Dla trzech najlepszych wyłonionych dań lub 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 

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

 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pomorski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Lubaniu z siedzibą w Lubaniu, ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@podr.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w organizacji, przeprowadzenia, udokumentowania i 
rozliczenia powyższego konkursu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a,b,c ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony 
interes realizowany przez administratora  

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  

8) Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu organizacji, przeprowadzenia, 
udokumentowania i rozliczenia powyższego konkursu. 

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 
dnia 27 kwietnia 2016r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu  
uczestnictwa w konkursie.  


