
 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO  

"KULINARNE TRADYCJE- SMAKI DZIEŃSTWA" 

  
W RAMACH  IMPREZY   FORUM KGW ” 

§1. Postanowienia ogólne.  

1. Niniejszy regulamin konkursu kulinarnego w ramach imprezy „FORUM KGW ” określa zasady, 

zakres oraz warunki uczestnictwa.  

2. Organizatorem konkursu jest Bychawskie stowarzyszenie Kobiet Aktywnych, 23-100 

Bychawa ul. Piłsudskiego 34  

3. Konkurs organizowany jest na terenie powiatu lubelskiego .   

  §2.   Warunki uczestnictwa w konkursie.    

1. Udział w konkursie mogą brać wyłącznie Koła Gospodyń Wiejskich  , działające  na 

terytorium powiatu lubelskiego.  

2.Uczestnicy Konkursu biorąc udział w konkursie wyrażają zgodę na ujawnienie dla celów 

reklamowych i marketingowych Organizatora Konkursu ich danych osobowych, wizerunku i 

głosu za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych. W przypadku 

wyrażenia takiej zgody nie są oni uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia z tego tytułu.   

3.Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane 

osobowe Uczestników Konkursu podlegają ochronie zgodnie z obowiązkiem wynikającym z 

artykułu 13 RODO o ochronie danych osobowych oraz zbierane są i przetwarzane wyłącznie 

na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, ogłoszenia wyników oraz 

realizacji i wydania nagród. Zebrane dane mogą być udostępniane podmiotom wskazanym w 

przepisach prawa oraz podmiotowi działającemu w imieniu Organizatora. Uczestnikom 

przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach 

określonych w ustawie z 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. Podanie danych 

osobowych jest dobrowolne.  

 

 



 

 

 

      §3.   Zasady uczestnictwa w konkursie.   

1. Każdy uczestnik konkursu zgłasza ciasto zgodnie z wypełnioną kartą zgłoszenia,  

2. Każdy uczestnik może zgłosić po jednym wypieku  

3.  Zgłoszone do konkursu ciasto oceniać  będzie Jury, powołane przez Organizatora.   

4. Jury dokona oceny w skali od 1 do 5,  biorąc pod uwagę:  

- smak;  

- wygląd  

- estetykę podania 

- technikę przygotowania 

- związek z tradycją kulinarną regionu 

5. Spośród zgłoszonych potraw zostaną wybrane trzy najlepsze.  

Organizator zapewnia trzy nagrody główne:  

- za zajęcie 1 miejsca  

- za zajęcie 2 miejsca  

- za zajęcie 3 miejsca  

- jedno wyróżnienie   

- oraz upominki i dyplomy za udział w konkursie  

Organizator konkursu zapewnia nagrody rzeczowe o łącznej wartości .......... 

6. Uczestnik konkursu musi zgłosić potrawę na miejsce i czas wskazany w karcie zgłoszenia. 

Brak stawiennictwa we wskazanym miejscu i czasie eliminuje uczestnika z konkursu.   

7. Kartę zgłoszenia na konkurs należy złożyć najpóźniej do dnia 20-09-2019 r. do godz. 15:00 
w siedzibie stowarzyszenia w  Bychawskim Centrum Kultury , 23-100 Bychawa ul. 
Piłsudskiego 34  

      lub mailowo: bska.bychawa@gmail.com  

Kontakt: 606964537  

 

 



 

 

 

8. Każde ciasto  musi być dokładnie opisana na karcie zgłoszenia. 

 Opis powinien zawierać:  

-  użyte składniki; 

- przepis tj. technika przyrządzania; 

- tradycja przyrządzania  

                  

§4. Postanowienia końcowe.  

1. Treść regulaminu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Bychawskiego Stowarzyszenia 

Kobiet Aktywnych, 23-100 Bychawa ul. Piłsudskiego 34 i na  stronie 

www.aktywne.zaraszow.pl  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości nieodpłatnego wykorzystania danych 

identyfikujących nagrodzonych oraz ich wizerunku do opublikowania w środkach masowego 

przekazu przede wszystkim na stronie www. 

3. Postanowienia Jury, w konkursie nie podlegają odwołaniu, są ostateczne.   

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz inne właściwe przepisy. 

 

 

                    

                            Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. 
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