
REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO NA POTRAWĘ KUCHNI KRESOWEJ 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 § 1 

Organizatorem Konkursu na potrawę kuchni kresowej jest Świdwiński Ośrodek Kultury  we współpracy z 
Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego. 

 § 2 

Konkurs odbędzie się w Świdwinie podczas XXX Kaziuków Wileńskich w Świdwinie w dniu 5 marca 2022 
roku. 

 § 3 

Celem konkursu jest: 

1. popularyzowanie bogactwa i różnorodności polskiej kuchni kresowej, 

2. zapoznanie szerszego grona odbiorców z przepisami na tradycyjne potrawy polskiej kuchni kresowej, 

3. wymiana doświadczeń i przepisów, 

 § 4 

1. Konkurs obejmuje swoim zasięgiem obszar województwa zachodniopomorskiego. 

2. Konkurs jest współfinansowany z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Zachodniopomorskiego. 

 

II. UCZESTNICY KONKURSU 

 § 5. 

Uczestnikami Konkursu mogą być podmioty tj. osoby fizyczne, restauracje, koła gospodyń wiejskich, 
gospodarstwa agroturystyczne i inne obiekty turystyczne prowadzące gastronomię. 

 

III. WARUNKI KONKURSU 

 § 6. 

W konkursie mogą brać udział podmioty z województwa zachodniopomorskiego. 



 § 7. 

 1. Potrawy oceniane będą w 2 kategoriach:   

· Kategoria 1: Danie główne 

· Kategoria 2: Desery i wypieki 

2. W każdej kategorii do konkursu zostanie dopuszczonych maksymalnie 25 potraw w każdej kategorii. 

3. O dopuszczeniu potrawy do konkursu decyduje organizator na podstawie zgłoszenia. 

 § 8. 

1. Oceny potraw dopuszczonych do konursu dokona powołana przez Organizatora Komisja konkursowa 
zwana dalej Jury. 

2. W ocenie uwzględniane będą wg punktacji następujące kategorie oceny: 

· wygląd/estetyka – od 0 do 5 pkt 

· zapach i smak – od 0 do 10 pkt 

· związek potrawy z kuchnią kresową – od 0 do 10 pkt 

· wykorzystanie produktów pochodzących z regionalnych gospodarstw ekologicznych – od 0 do 5 
pkt 

 § 9. 

1. Jeden podmiot może zgłosić jedną potrawę w każdej kategorii. 

2. Zgłoszenie uczestnika następuje na podstawie formularza zgłoszeniowego stanowiącego 

załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

3. Formularz zgłoszeniowy należy przekazać na adres: sekretariat@zamek.swidwin.pl 

4. Zgłoszenie wraz z załącznikami należy dostarczyć do Organizatora w terminie do dnia 22 lutego 2022 
roku. 

5. Każdy uczestnik musi otrzymać od organizatora potwierdzenie udziału, bez którego nie 

może uczestniczyć w konkursie. 

6. Potwierdzenie udziału nastąpi nie póżniej niż 5 dni przed datą konkursu. 

 



§ 10. 

1. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z udziałem w Konkursie. 

2. Produkty spożywcze potrzebne do przygotowania potraw w Konkursie uczestnicy zapewniają we 
własnym zakresie. 

3. Drobny sprzęt potrzebny do wykonania dań oraz naczynia niezbędne do przygotowania, 

prezentacji i degustacji potrawy uczestnicy konkursu zabezpieczają we własnym zakresie. 

4. Miejsce przygotowania potrawy do prezentacji wraz z możliwością podgrzania zapewnia Organizator. 

 

IV. WYBÓR LAUREATÓW KONKURSU 

 § 11. 

1. Laureatów wybiera Komisja Konkursu na potrawę kuchni kresowej zwana dalej – Jury. 

2. Członków Jury powołuje Organizator Konkursu. 

4. Jury wybiera ze swojego grona przewodniczącego. 

5. Jury dokonuje oceny produktu na postawie opisu z formularza zgłoszeniowego i sumy 

uzyskanych punktów. 

6. Decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów o 

werdykcie decyduje Przewodniczący Jury. 

7. Jury wybiera Laureatów Konkursu po trzy miejsca w każdej kategorii. 

8. Nagrody będą miały charakter finansowy: 

I miejsce – 1000 złotych brutto, 

II miejsce – 750 złotych brutto, 

III miejsce – 500 złotych brutto, 

wyróżnienie – 300 zł brutto. 

9. Jury ma prawo nie przyznać nagrody za zajęcie poszczególnych miejsc i przyznania dwóch nagród 
równorzędnych.  

10. Werdykt Jury jest ostateczny. 



V. ZASADY UCZESTNICTWA 

§ 12. 

1. Naruszenie przez uczestnika postanowień Regulaminu może spowodować wykluczenie z udziału w 
konkursie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Organizator Konkursu. Decyzja ta jest ostateczna. 
Organizator może wykluczyć z udziału w Konkursie, gdy: 

a. uczestnik stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia własnego albo innych osób, naraża swym 
zachowaniem inne osobowy i podmioty na szkodę majątkową lub niemajątkową,  

b. nie stosuje się do zaleceń i wskazówek Organizatora i jego przedstawicieli,  

c. nie przestrzega terminów określonych w ustalonym przez Organizatora harmonogramie realizacji 
Konkursu, 

d. Organizator stwierdzi, że uczestnik oświadczył nieprawdę w przedłożonych Organizatorowi 
dokumentach, zgłoszeniach; 

e. znajduje się pod wpływem alkoholu, środków odurzających albo innych środków powodujących 
podobne skutki.  

§ 13. 

1. Uczestnicy zobowiązują się do: 

a. stawiania się w miejscach i w terminach ustalonych z Organizatorem Konkursu, celem realizacji Finału 
Konkursu, i ich przygotowania do udziału w Finale;  

b. przestrzegania niniejszego Regulaminu, dołożenia należytej staranności w przygotowaniu do Konkursu;  

c. wzięcia udziału we wszystkich wskazanych przez Organizatora Konkursu działaniach związanych z 
przygotowaniem realizacji Konkursu, w tym realizacjach telewizyjnych oraz promocją tego Konkursu, w 
tym również w: sesjach fotograficznych, realizacji promocyjnych materiałów telewizyjnych, 
uczestniczenia w konferencjach prasowych oraz spotkaniach z publicznością; 

d. wykonywania zadań konkursowych zleconych przez Jury; 

e. zaprezentowania podczas Konkursu zgłoszonej i przygotowanej potrawy.  

§ 14. 

1. Uczestnik oświadcza i zapewnia, że przygotowane do Konkursu danie w pełni nadaje się do spożycia. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki spożycia podczas Konkursu dań, które zostaną 
zgłoszone do Konkursu. 

2. Wzięcie udziału przez Uczestnika w Konkursie jest dobrowolne i oznacza zaakceptowanie niniejszego 
Regulaminu w całości. Uczestnicy oświadczają, że przystępując do Konkursu zapoznali się z treścią 



Regulaminu w całości, zrozumieli jego treść i zobowiązują się do jego przestrzegania. 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 § 15. 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji 

o zwycięzcach i uczestnikach konkursu. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zamieszczenia informacji o potrawach 

konkursowych w swoich materiałach i kampaniach promocyjnych, jako element promujący Świdwin i 
województwo zachodniopomorskie. 

3. Podmioty biorące udział w konkursie użyczają prawa do wykonywania potraw wg własnej 

receptury innym podmiotom. 

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

w regulaminie.  

 

VII. DANE OSOBOWE 

§ 16. 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator – Świdwiński Ośrodek Kultury–
Zamek. 

2. Dane osobowe zgromadzone w celu przeprowadzenia Konkursu przetwarzane są zgodnie z wymogami 
rozporządzenia 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, 
(dalej: Rozporządzenie), a także obowiązujących przepisów krajowych oraz traktowane są jako baza 
danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa, przechowywana na serwerze zabezpieczonym zarówno przed 
dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym. 

3. Organizator informuje, iż dane osobowe wymienione na formularzach składanych na potrzeby 
Konkursu przetwarzane są w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia tj. w celu realizacji umowy 
zawieranej w momencie akceptacji niniejszego Regulaminu, w tym w celu wykonania wynikających z 
niniejszego regulaminu zobowiązań i w związku z tym mogą zostać przekazane do przetwarzania 
sponsorom i fundatorom nagród. 



4. Osobom wymienionym w formularzu przysługuje prawo do sprawdzenia treści swoich danych oraz 
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Realizacja powyższych uprawnień możliwa jest po uprzednim 
kontakcie pod adresem sekretariat@zamek.swidwin.pl z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych". 

5. Osoby wymienione w formularzu posiadają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy 
Rozporządzenia. 

6. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Administratora można kontaktować się e–mailowo, pod 
adresem sekretariat@zamek.swidwin.pl 

7. Podanie danych osobowych przez osoby wymienione w formularzu jest dobrowolne, ale stanowi 
warunek wzięcia udziału w eliminacjach i konkursie. 

 


