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REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO 

na produkt lokalny z obszaru LGD Naszyjnik Północy 

Debrzno 2013 r. 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs kulinarny  na najlepszą potrawę lokalną.  

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”.  

 

§ 2 

Regulamin Konkursu dostępny będzie na stronie internetowej www.stowdeb.pl.  

 

II. Cel konkursu 

 

§ 3 

Celem konkursu jest:  

1. Zachęcenie mieszkańców terenu Naszyjnika Północy do zaprezentowania produktów lokalnej 

kuchni.  

2. Promowanie potraw, specyficznych dla terenu LGD Naszyjnik Północy.  

3. Zachęcenie jego uczestników do wnioskowania o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną 

przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

4. Zachowanie niepowtarzalnych smaków produktów żywnościowych.  

 

III. Uczestnicy konkursu 

 

§ 4 

W konkursie mogą uczestniczyć właściciele małych firm (rodzinnych), zainteresowani produkowaniem 

lokalnych wyrobów np. cukiernicy, pszczelarze, piekarze; właściciele gospodarstw agroturystycznych, 
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restauratorzy, Koła Gospodyń Wiejskich oraz indywidualne osoby.  

 

§ 5 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 29.11.2013 roku.  

2. Miejsce przeprowadzenia konkursu: Restauracja Angelika, ul. Jeziorna 14, 77-310 Debrzno.  

3. Jedna ekipa/osoba może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy potrawy/produkty lokalne.  

4. W konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie Jury ani członkowie ich rodzin.  

5. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie/dostarczenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

27 listopada 2013 r. do siedziby Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” pocztą 

tradycyjną, osobiście lub mailowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z przepisem na 

potrawę/opisem potrawy.  

Dane kontaktowe: 

Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”,  

77-310 Debrzno, ul. Ogrodowa 26 

mail: stowdeb@pro.onet.pl . 

Decyduje data wpływu zgłoszenia.  

6. Wzór formularza zgłoszeniowego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, dostępny 

jest:  

a) w siedzibie Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”, 

b) na stronie internetowej www.stowdeb.pl  

 

IV. Przedmiot konkursu 

 

§ 6 

1. Przedmiotem konkursu są potrawy/produkty lokalne z surowców lokalnie dostępnych.  

2. Potrawą jest odpowiednio przygotowane pożywienie będące samodzielnym posiłkiem lub jedno z 

dań przygotowane na śniadanie, obiad czy kolację a także nalewki, przetwory, ciasta, desery itp. 

 

V. Przebieg i reguły przeprowadzenia konkursu 

 

§ 7 

1. Zgłoszenia konkursu przyjmowane będą do 27.11.2013 roku do godziny 12.00 na formularzach 
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zgłoszeniowych zawierających przepis i dane kontaktowe osoby zgłaszającej. 

2. O uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

3. Finał konkursu odbędzie się 29.11.2013 roku. 

4. Oceny dokona 5 osobowe Jury.  

 

§ 8 

Osoby zakwalifikowane do finału zostaną powiadomione o tym fakcie drogą elektroniczną bądź 

telefonicznie.  

 

§ 9 

1. Organizator Konkursu zapewni podczas finału stanowisko konkursowe wyposażone  

w urządzenia umożliwiające prezentację potraw zgłoszonych do konkursu.  

2. Oceny potraw i wyboru laureata dokona 5 osobowe Jury. 

3. Uczestnicy przygotowują porcję potrawy konkursowej dla  Jury do oceny organoleptycznej  

i sensorycznej.  

4. Każdy uczestnik może swoje danie dowolnie wzbogacić naturalnymi dodatkami spożywczymi 

używanymi w kuchni polskiej.  

5. Stanowisko do przygotowania potraw zostanie ustawione przed publicznością zaproszoną na 

Konkurs w celu zaprezentowania przygotowanych do konkursu potraw.  

6. Każdy uczestnik powinien wystawić nazwy dań konkursowych w formie „stołowego wizytownika”, 

zawierającego również nazwę własną.  

 

§ 10 

Decyzje Jury są wiążące i ostateczne.  

 

VI. Nagrody 

 

§ 11 

1. Jury wyłoni zwycięzców, którym przyznane zostaną nagrody rzeczowe w postaci sprzętu AGD i 

akcesoriów kuchennych.  

2. Wszyscy uczestnicy finału otrzymają pamiątkowe statuetki.  

3. Nagrodę główną  za najlepszą potrawę regionalną wręczy Prezes Stowarzyszenia.  
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VII. Ochrona danych osobowych 

 

§ 12 

1. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, 

adres) i publikację, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia, zgłoszonych do konkursu przepisów 

oraz zdjęć potraw konkursowych. 

2. Zakres przetwarzania danych osobowych obejmuje dane niezbędne do realizacji Konkursu i oznacza 

w szczególności: 

a) nazwisko i imię 

b) ulica, kod, miejscowość, gmina 

c) telefon, fax 

d) adres e-mail. 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja Konkursu. 

4. Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”  oświadcza, że jest Administratorem 

danych. 

5. Powierzenie danych jest nieodpłatnie. 

6. Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”  zobowiązuje się do:  

a) podjęcia środków zabezpieczających zbiory danych, o których mowa w art. 36 – 39 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.), oraz spełnienia 

wymagań określonych w przepisach, o których mowa w art. 39a ww. ustawy przed rozpoczęciem 

przetwarzania danych osobowych; 

b) zapewnienia, że dane będą przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których 

dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania; 

c) niezwłocznego informowania o wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub ich 

niewłaściwym użyciu, a także o wszelkich czynnościach związanych z realizacją w/w Konkursu 

prowadzonych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, 

policją lub sądami; 

d) realizacji obowiązku informacyjnego wobec osób biorących udział w Konkursie.  

 

 

 



SSttoowwaarrzzyysszzeenniiee  „„NNaa  RRzzeecczz  RRoozzwwoojjuu  MMiiaassttaa  ii  GGmmiinnyy  DDeebbrrzznnoo””  

   

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

Operacja mająca na celu promocję produktów lokalnych poprzez dwuzadaniowe działania obejmujące organizację konkursu kulinarnego na potrawę 
regionalną obszaru LGD Naszyjnik Północy oraz wydanie publikacji nt. korzyści płynących z promocji kuchni regionalnej, a także procedur dot. wpisu 

produktów lokalnych na ministerialną listę produktów tradycyjnych, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. 

VIII. Postanowienia końcowe 

 

§ 13 

Laureaci konkursu oraz ich potrawy zostaną zaprezentowani w publikacji pt. „Produkt lokalny – szansa na 

powstanie i wprowadzenie na rynek produktów z lokalnych zasobów” wydanej przez Stowarzyszenie „Na 

Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” w ramach podsumowania realizowanego projektu pt. „Promocja 

produktów lokalnych szansą na inicjowanie powstania lub wprowadzenia na rynek produktów, których 

podstawę stanowią lokalne zasoby poprzez organizację konkursu i wydanie publikacji” oraz na stronie 

internetowej www.stowdeb.pl.          

 

§ 14 

Jury zostanie powołane przez Organizatora konkursu.  

 

§ 15 

Organizator nie zwraca kosztów podróży oraz kosztów produktów potrzebnych do wykonania dań 

konkursowych. 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz zgłoszeniowy 
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