
 

 

 

Regulamin konkursu kulinarnego „Na najlepszą potrawę świąteczną”  
w ramach imprezy „Cebulaki” 

§1. Postanowienia ogólne.  

1. Niniejszy regulamin konkursu kulinarnego w ramach imprezy „Cebulaki” 
określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa.  

2. Organizatorem konkursu jest Fundacja Rozwoju i Aktywizacji Mieszkańców,  
Piotrków Pierwszy 88,  23-114 Piotrków Pierwszy.  

3. W imieniu organizatora konkurs realizuje firma Studio Kulinarne LUB.FOOD 
Kamil Kotarski, NIP: 946-242-41-53 z siedzibą: 20-418 Lublin, ul. Nowy Świat 
23c/11  

4. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.   

  §2.   Warunki uczestnictwa w konkursie.    

1. Udział w konkursie mogą brać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, 
zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Koła Gospodyń Wiejskich 
wraz z członkami, a także  osoby fizyczne niezrzeszone. 

2.  W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz członkowie rodzin, 
przedstawiciele Organizatora Konkursu i innych podmiotów biorących 
bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.  

3. 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.   
 
 



 

4. 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 zgodnie z wypełnioną kartą zgłoszenia, swoją 
potrawę związaną z tradycjami  Świąt Bożego Narodzenia.  

2. Każdy uczestnik może zgłosić kilka potraw. Organizator w ramach konkursu 
ustanawia tylko jedną kategorię tzw. potrawę świąteczną (przystawkę, zupę, 
danie, wypiek oraz inne potrawy świąteczne) 

3. Potrawy oceniać będzie Jury, powołane przez Organizatora.   
4. Jury dokona oceny potraw konkursowych w skali od 1 do 5,  biorąc pod uwagę:  

- smak; 
- wygląd; 
- użyte składniki; 
- estetykę podania;  
- technikę przygotowania;  

5. Uczestnik konkursu musi zgłosić potrawę na miejsce i czas wskazany w karcie 
zgłoszenia (do 5.12.2019). Brak stawiennictwa we wskazanym miejscu i czasie 
konkursu eliminuje uczestnika z konkursu.   

6. Kartę zgłoszenia na konkurs należy złożyć do 5 grudnia 2019 roku w Centrum 
Kultury Gminy Jabłonna Piotrków Drugi 10, lub przesłać skan mejlem na 
adres: centrumkultury@jablonna.lubelskie.pl.   

7. Każda potrawa musi być dokładnie opisana dla oceniającego Jury: 



 

 Opis powinien zawierać:  
-  użyte składniki; 
- przepis tj. technika przyrządzania; 
- tradycja przyrządzania jeśli dotyczy potrawy;     

                   
§4. Nagrody    

1. Spośród zgłoszonych potraw zostaną wybrane trzy najlepsze.  
Organizator zapewnia trzy nagrody główne rzeczowe:  
- za zajęcie 1 miejsca  
- za zajęcie 2 miejsca  
- za zajęcie 3 miejsca   
2. Jury może przyznać wyróżnienia.  

§5. Postanowienia końcowe.  

1. Treść regulaminu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Centrum Kultury 
Gminy Jabłonna Piotrków Drugi 10  oraz na stronie 
www.kultura.gminajablonna.pl oraz www.jablonna.lubelskie.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 na najlepszą  potrawą  świąteczną nie 
podlegają odwołaniu - są ostateczne.   

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy 
Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy. 

 

 

 


