
Regulamin konkursu kulinarnego 

„LEŚNE SMAKI” 

  

I. ORGANIZATORZY 

  

Organizatorem konkursu jest Gmina Wyryki. 

  

II. DATA I MIEJSCE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU 

  

Prezentacja konkursowa i degustacja potraw odbędzie się w dniu 14 lipca 2019 roku 

w godzinach od 14:00 do 17:00 podczas X Jarmarku Leśnego w Wyrykach. 

Tego samego dnia do godziny 18:00 nastąpi rozstrzygnięcie konkursu. 

 

III. CEL KONKURSU 

  

1. Promocja potraw przygotowanych z wykorzystaniem darów lasu. 

2. Prezentacja kuchni lokalnej i tradycyjnej Gminy Wyryki. 

3. Aktywizacja sołectw, stowarzyszeń, Kół Gospodyń Wiejskich i mieszkańców. 

4. Wymiana doświadczeń kulinarnych i przepisów na potrawy przygotowane z wykorzystaniem 

darów lasu. 

5. Budowa więzi wewnątrz społeczności lokalnych. 

6. Identyfikacja lokalnego dziedzictwa kulinarnego, które w przyszłości może posłużyć do budowy 

produktu turystycznego i marki lokalnej. 

  

IV. ADRESACI KONKURSU 

 

Konkurs adresowany jest do sołectw, stowarzyszeń, Kół Gospodyń Wiejskich oraz osób 

fizycznych zamieszkałych w obszarze Gminy Wyryki. 

  

V. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 

1. Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz 

wypełnienie i dostarczenie do siedziby Organizatora tj. Urzędu Gminy w Wyrykach, formularza 

zgłoszeniowego osobiście, drogą pocztową lub pocztą elektroniczną na następujący adres email: 

sekretariat@wyryki.eu w terminie do 12 lipca 2019 r. 

2. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do dostarczenia wcześniej przygotowanych potraw na miejsce 

oficjalnego rozstrzygnięcia konkursu, wskazanego przez Organizatora Konkursu, w dniu 

14 lipca 2019 r. w godz. od 14:00 do 15:00. Sposób przygotowania i ekspozycji potraw będzie 

uwzględniał ich degustację przez Komisję Konkursową. 

3. Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone potrawy, które posiadają związek z regionem 

i są wyrobami wytworzonymi z wykorzystaniem w znacznej części surowców stanowiących dary 

lasu. 

4. Organizator podczas trwania konkursu zapewnia dostęp do kuchni jedynie w celu podgrzania 

przygotowanych potraw. Natomiast sprzęt kuchenny niezbędny do przygotowania dań 

konkursowych oraz naczynia do przygotowania i prezentacji dań uczestnicy konkursu zapewniają 

we własnym zakresie. 
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VI. OCENA PRAC 

 

Oceny potraw dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 

Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach: 

• coś słodkiego, 

• coś słonego, 

• coś ze słoiczka. 

Kryteria oceny: 

• smak, 

• związek z lasem, 

• oryginalność, 

• właściwy dobór składników, szczególnie opartych na darach lasu, 

• estetyka – zachowanie proporcji, sposób serwowania, prawidłowa barwa, 

• wrażenie ogólne. 

 

Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

Z posiedzenia komisji konkursowej zostanie sporządzony protokół. 

Uczestnicy przygotowują konkursowe potrawy na własny koszt. 

Po rozstrzygnięciu konkursu zgłoszone potrawy zostaną wydane uczestnikom X Jarmarku 

Leśnego w Wyrykach w celu degustacji. 

Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie po jednej potrawie w każdej 

z kategorii. 

 

VII. NAGRODY: 

 

Komisja konkursowa przyzna następujące nagrody w każdej z kategorii: Za zajęcie I miejsca, 

Za zajęcie II miejsca, Za zajęcie III miejsca. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają podziękowania 

za udział w konkursie. 

  

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć oraz informacji 

o zwycięzcach i uczestnikach konkursu. 

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zamieszczania informacji o potrawach 

konkursowych w swoich materiałach i kampaniach promocyjnych. 

3. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w regulaminie. 

4. Niniejszy regulamin jest jedynym określającym zasady konkursu. 

5. Regulamin konkursu udostępniony jest do wglądu w siedzibie Organizatora, a także na stronie 

internetowej www.wyryki.eu 

6. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy regulamin ustala Organizator. 

  

IX. KONTAKT 

 

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 82 5913003 wew. 11 lub za pośrednictwem 

poczty elektronicznej pod adresem e – mail: sekretariat@wyryki.eu. 

Osobą do kontaktu w sprawie konkursu jest Piotr Kazanecki. 

  

 

Zapraszamy do udziału i życzymy wielu wspaniałych pomysłów !!! 

http://www.wyryki.eu/
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FORMULARZ ZGŁOSZENIA 

do konkursu kulinarnego „Leśne smaki” 

 

Nazwa zgłaszającego: ……………………………………………………………………………………. 

 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji: …………………………………………………. 

 

Numer telefonu osoby upoważnionej do reprezentacji:…………………………………………………. 

 

Zgłaszam udział w następujących kategoriach konkursowych: 

Nazwa potrawy: 

• coś słodkiego ( )  ………………………………………………………….. 

• coś słonego ( ) ………………………………………………………….. 

• coś ze słoiczka ( ) ………………………………………………………….. 

 

Czy zgłaszający będzie potrzebował namiot wystawowy w celu przygotowania stoiska: 

• tak ( ) 

• nie ( ) 

 

 

Zapoznałem się z treścią regulaminu i deklaruję jego akceptację 

 

………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji zgłaszającego) 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

ORAZ DANYCH OSOBOWYCH 

 

Administrator danych:  

Gmina Wyryki 

Inspektor ochrony danych: 

inspektor@cbi24.pl 

 

Dane zbierane są wyłącznie na potrzeby organizacji konkursu „Leśne smaki”, w szczególności do: 

 sporządzenia list uczestników, napisania recenzji i informacji prasowych, utworzenia galerii zdjęć 

na stronach internetowych www.wyryki.eu, https://www.facebook.com/gminawyryki/ 

 

Karty zgłoszeniowe zostaną zniszczone po zakończeniu Jarmarku Leśnego w Wyrykach 2019, a dane 

w nich zawarte przestaną być wówczas przetwarzane, za wyjątkiem: 

 imion i nazwisk uczestników oraz miejscowości, z których pochodzą (dane nadal będą dostępne na 

stronach internetowych www.wyryki.eu, https://www.facebook.com/gminawyryki/), 

 

Wyrażający zgodę ma prawo dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich 

przetwarzania, wycofania zgody na przetwarzanie, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu 

oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

mailto:inspektor@cbi24.pl
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Zgodnie z obowiązującym prawem Administrator może przekazać dane podmiotom przetwarzającym 

je na jego zlecenie (np. telewizji na okoliczność przygotowania relacji z wydarzenia) oraz, 

w przypadku złamania przepisów prawa, podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie 

obowiązujących przepisów (np. policji). Administrator nie będzie przekazywał danych do państwa 

trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 

 

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie i wykorzystywanie wizerunku. 

1. Zapoznawszy się z powyższym, niżej podpisany wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego 

wizerunku przez Administratora lub przez inne osoby na zlecenie organizatora, w tym na obrót 

egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek, oraz na zwielokrotnianie wizerunku 

wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, 

także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w ramach realizacji konkursu, imprez, 

materiałach służących popularyzacji działań w zakresie edukacji kulturalnej organizatorów 

poprzez rozpowszechnianie wizerunku w: 

a) mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych; 

b) prasie; 

c) broszurach, ulotkach, gazetkach itp.; 

2. Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza niczyich dóbr 

osobistych ani innych praw. 

3. Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie. 

4. Akceptuję regulamin Konkursu kulinarnego „Leśne smaki” i zobowiązuję się do jego 

przestrzegania. 

 

 

...................................................................... 
(data i czytelny podpis) 

 

 

 

 

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych 

Na podstawie art. 29 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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO (GDPR), 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulami informacyjnymi i dobrowolnie wyrażam zgodę na 

nieodpłatne przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb organizacji konkursu „Leśne smaki”, 

niniejszym upoważniam do przetwarzania danych osobowych: Zostałem poinformowany o prawie 

dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wycofania 

zgody na przetwarzanie, prawie do przenoszenia danych, prawie do sprzeciwu oraz prawnie do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

 

 

...................................................................... 
(data i czytelny podpis) 


