
 

 

Regulamin:  

Konkursu kulinarnego 

pn. „Potrawy z serem” 

Słupsk, 29 września 2019 r. 
 

Niniejszy regulamin stanowi dokument określający zasady, zakres i warunki uczestnictwa 

w Konkursie kulinarnym „Potrawy z serem”  

 

1. Organizator: 

 Organizatorem konkursu kulinarnego ”Potrawy z serem” jest Pomorski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, PZDR w Słupsku 

 Za organizację i przebieg Konkursu odpowiadają pracownicy PZDR w Słupsku 

 

2. Kryteria uczestnictwa: 

Konkurs skierowany do Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu słupskiego. 

Uczestnicy konkursu kulinarnego dostarczają potrawy 29.09.2019 r. do godz. 10.00.  

kontakt: Alicja Staciwa, e-mail: a.staciwa@podr.pl    tel.:  797 010 682 

 

3. Cel konkursu: 

Konkurs organizowany jest w celu: 

 Aktywizacji Kół Gospodyń Wiejskich, wymiany doświadczeń i przepisów; budowy 

więzi wewnątrz społeczności lokalnych. 

 Promocji zdrowej żywności, ochrony kulinarnego dziedzictwa oraz wykazanie się 

znajomością w przygotowywaniu potraw z odpowiednim wykorzystaniem i użyciem 

produktów regionalnych. 

 

4. Czas i miejsce trwania: 

 Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się 29 września br. o godzinie 13.00 

w czasie trwania Targów Ogrodniczo – Pszczelarskich 2019 r. 

 

5. Przebieg: 

 każde Koło przygotowuje jedną potrawę, 

 do wyrobu należy dołączyć recepturę, według której przyrządzono danie. 

 

6. Komisja konkursowa: 

 Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję 

konkursową. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele: Pomorskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego w Lubaniu. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, 

interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. 

 

7. Kryteria oceny: 

a)     smak potrawy, 

b)     wrażenie wizualne, 

c)     pomysłowość wykonania. 

 

Koła biorące udział w Konkursie mają możliwość sprzedaży swoich wyrobów, w dniach  (28-

29.09.2019 r. - podczas Targów Ogrodniczo-Pszczelarskich w Słupsku). 
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8. Nagrody: 

 Dla laureatów ufundowane zostaną nagrody rzeczowe za zajęcie I, II, III miejsca. 

 

9. Informacje dodatkowe: 

 Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie Konkursu. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny. 

W takiej sytuacji Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności i żadnych kosztów 

względem uczestników konkursu. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do udostępnienia i przetwarzania informacji, które 

są przedmiotem konkursu, celem realizacji Konkursu. 

 Udział w Konkursie jest dobrowolny i jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu. 

 Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem zgody na: 

- nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestników przez organizatora ww. konkursu 

- zgodnie z ustawą z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz.U. z 2019 r., poz. 1231 z późn. zm.). Możliwe formy rozpowszechniania 

wizerunku to: publikacja na stronie internetowej www.podr.pl, w miesięczniku 

„Pomorskie Wieści Rolnicze” wydawanym przez PODR w Lubaniu, 

w publikacjach promocyjnych Organizatora, katalogach reklamowych, ulotkach, 

portalu społecznościowym PODR w Lubaniu.  

- sporządzenie dokumentacji fotograficznej konkursu dowolną techniką, w tym 

utrwalenie audiowizualne (analogowe i cyfrowe) na nośnikach wideo 

magnetycznych, optycznych, dyskach komputerowych i innych z zapisem 

cyfrowym, w sieci, multimedialne (w tym w Internecie) oraz na digitalizację do 

celów archiwalnych.  

- Powyższa zgoda nie rodzi żadnych skutków o charakterze materialnym, zarówno 

w zakresie praw autorskich i pokrewnych, jak i roszczeń dotyczących praw 

osobistych - w stosunku do organizatorów konkursu.  

 
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 celu przeprowadzenia, udokumentowania 

i rozliczenia powyższego konkursu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b i 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, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, 

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

8) Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu organizacji, przeprowadzenia, 

udokumentowania i rozliczenia konkursu. 
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