
                              Regulamin Konkursu na „Wiejskie przysmaki 2022” 

 

 

ORGANIZATORZY :  Wójt Gminy Przechlewo, Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w 

Przechlewie. 

 

MIEJSCE I TERMIN : Stadion w Przechlewie, ul. Szkolna,  10 września 2022roku. 

 

CELE KONKURSU :  

 promowanie wytwarzanych w gospodarstwach domowych i przez lokalnych rzemieślników 

potraw wywodzących się z tradycji naszego pochodzenia a stać się mogą wizytówką i 

produktem lokalnym w naszej wielokulturowej gminie 

 promowanie specyficznych produktów.  

 

UCZESTNICY :  

1. Wykonawcą potrawy może być osoba indywidualna lub grupa -(pełnoletnie) 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie „Karty uczestnictwa” stanowiącej 

załącznik  do niniejszego regulaminu do dnia 05 września 2022r. do godz. 17.00 do                       

Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Przechlewie, ul. Człuchowska 8. 

3. Potrawy dostarczyć należy 10.09.2022r. na godzinę 18.30 nie wcześniej, by potrawy podawane 

na ciepło nie ostygły przed degustacją. 

4. Potrawy należy dostarczyć do namiotu przeznaczonego na prezentację konkursowych dań. 

5. Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na własny koszt. 

 

KRYTERIA OCENY : 

1. Zgłoszone potrawy będą zakwalifikowane i oceniane w następujących kategoriach : 

 produkty regionalne pochodzenia zwierzęcego (produkty i przetwory mięsne, produkty i 

przetwory z ryb, produkty mleczne, miody) 

 produkty regionalne pochodzenia roślinnego ( przetwory owocowe, warzywne, produkty 

zbożowe , wyroby cukiernicze) 

 inne produkty regionalne w szczególności łączące produkty roślinne ze zwierzęcymi (np. 

farsze).  

2. przy ocenie będzie brane pod uwagę : 

 pomysłowość i kreatywność przepisu 

 smak i zapach potrawy 

 prezentacja, wygląd, estetyka 

3. Każda zgłoszona potrawa zostanie oznaczona numerem i będzie prezentowana anonimowo. 

4. Oceny potraw dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów. 

 

NAGRODY :  Organizator zapewnia nagrody w trzech kategoriach, za miejsce  I -  400zł,  

II – 250zł, i III- 100zł, realizacja voucherów w sklepach na terenie Przechlewa oraz pamiątkowe 

dyplomy za udział. 

 

UWAGI KOŃCOWE :  

1. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas „Dożynek Gminnych” 

2. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego Regulaminu. 

3. Udział w konkursie oznacza, że uczestnik akceptuje regulamin, wyraża zgodę na udostępnianie 

danych osobowych (imię i nazwisko), fotografowanie dostarczonych potraw wraz ze swoim 

wizerunkiem oraz na wykorzystanie zdjęć przez organizatorów do wszelkich celów związanych z 

konkursem i celów promocyjnych przez organizatora. 
 

 



 
                                                                                                                                  Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu 
                                                                                                                                                                                                                                       „Wiejskie przysmaki” 

 

 

 

                                                    KARTA ZGŁOSZENIA 

 

                                           do konkursu „Wiejskie przysmaki 2022”                           

 

Osoba odpowiedzialna : 

 

 imię i nazwisko…………………………………………………………………………………. 

 nazwa potrawy ………………………………………………………………………………...  

……………………………………………………………………………………………………………... 

 kategoria (I-produkty mięsne, II-produkty roślinne, III- produkty łączone) 

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody¹  na przetwarzanie moich danych osobowych 

tj. imienia i nazwiska, zawartych w karcie  zgłoszenia w celu udziału w konkursie  
 „Wiejskie przysmaki”                           

Zgoda może być w każdym momencie wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

        …………………………………………………………………………………………………………… 

                                                            (data, podpis) 

 

                                           KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Gminna Biblioteka i Centrum 

Kultury w Przechlewie z siedzibą przy ul. Człuchowskiej 8, 77-320 Przechlewo. 

2. Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych osobowych, 

z którym można skontaktować  się za pośrednictwem adresu e-mail: 

ido@przechlewo.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w konkursie. 

4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie 

danych osobowych, która może zostać odwołana w dowolnym momencie. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania tych danych będzie 

brak możliwości wzięcia udziału w konkursie. 

 
1) Niepotrzebne  skreślić 

mailto:ido@przechlewo.pl

