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Regulamin konkursu  

„Smaki Regionu – owoce na słodko” 
 

I. Postanowienie ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest: Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie 

,,Unia Nadwarciańska” z siedzibą w Słupcy przy ul. Poznańskiej 18, 62-400 Słupca, 

tel. (63) 24 100 73 lub +48 512 962 200;  e-mail: biuro@unianadwarcianska.pl, adres 

biura: ul. Pl. Szkolny 16a, 62-400 Słupca. 

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 03 maja 2017 r. podczas Spotkań z  Folklorem. 

3. Organizator zapewnia uczestnikom miejsce do zaprezentowania ciast, deserów lub 

innych słodkich form konkursowych. 

4. Organizator nie zwraca uczestnikom kosztów udziału w konkursie. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego dysponowania recepturami  

na zgłoszone do konkursu ciasta/desery, ich wykorzystania i udostępniania w celach 

szkoleniowych oraz do działań związanych z promocją obszaru działania 

Stowarzyszenia. 

6. Przetwarzanie danych osobowych: 
a) Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.  

poz. 922 z późn. zm.).  

b) Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest 

Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”, ul. Poznańska 18, 62-400 Słupca.  

c) Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo 

z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem 

Konkursu, wydaniem nagród, oraz w celu zamieszczenia listy laureatów Konkursu 

na stronach internetowych organizatorów.  

d) Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wydania 

nagrody. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do 

takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.  

II. Cele konkursu 

1. Identyfikacja i zgromadzenie wiedzy o deserach regionalnych. Desery                                         

z wykorzystaniem owoców regionalnych, które mogłyby się stać wizytówka Lokalnej 

Grupy Działania Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”. 

2. Celem konkursu jest promocja owoców regionalnych. 

3. Wymiana doświadczeń kulinarnych pomiędzy uczestnikami. 

4. Promowanie najzdolniejszych osób w kategorii cukiernictwa. 

5. Budowanie tożsamości kulturowej obszaru Lokalnej Grupy Działania w oparciu  

o ciągłość tradycji przekazywaną z pokolenia twórców na dzieci i młodzież. 

6. Wspieranie lokalnej tożsamości. 

7. Upowszechnianie wiedzy o możliwości wykorzystania owoców jako produktów 
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regionalnych w ofercie lokalnego rolnictwa, turystyki, a w szczególności agroturystyki. 

III. Przedmiot konkursu 

1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie ciasta/deseru z owocami nawiązującego 

tradycją do regionu wielkopolskiego oraz dołączenie receptury. 

2. Konkurs przewiduje udział 10-15 uczestników [osób, podmiotów].  

3. Degustacja przygotowanych ciast/deserów regionalnych  oraz wyłonienie trzech 

zwycięzców nastąpi w dniu 03 maja 2017 r. podczas Spotkań z Folklorem. 

4. Ciasto/deser musi być przygotowane do dwóch etapów oceny – dla oceny Jury oraz 

oceny publiczności. 

5. Dostarczone do konkursu ciasto/deser musi być własnoręcznym wyrobem osób 

zgłaszających. 

IV. Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Uczestnikami konkursu mogą być: 

a) Osoby indywidualne, mieszkańcy obszaru Lokalnej Grupy Działania tj. gmin: 

Lądek, Zagórów, Słupca, Strzałkowo, Powidz, Ostrowite oraz gminy miejskiej 

Słupca. 

b) Zbiorowo - organizacje formalne i nieformalne, Koła Gospodyń Wiejskich, a także 

grupy zainteresowane uczestnictwem działające na obszarze wskazanym w pkt. 1 

ust. a). 

c) Gospodarstwa agroturystyczne i ekologiczne z obszaru LGD działające na obszarze 

wskazanym w pkt. 1 ust. a). 

2. Uczestnikami konkursu nie mogą być przedstawiciele organizatora, członkowie komisji 

oceniającej potrawy oraz ich bliscy. 

3. Jeden uczestnik/organizacja/grupa może zgłosić do konkursu tylko jedno ciasto/deser.    

4. Warunkiem udziału jest: 

a) kompletne wypełnienie i terminowe złożenie karty zgłoszenia, która musi zawierać: 

 nazwę ciasta/deseru, 

 zdjęcie ciasta/deseru, 

 wyszczególnione składniki z proporcjami podanymi na ilość porcji, 

 opis wykonania, 

  informację o źródłowym pochodzeniu receptury, tradycji ciasta/deseru; 

udokumentowanie pochodzenia regionalnego 
b) przesłanie zgłoszenia pocztą tradycyjną  bądź elektronicznie, 

c) akceptacja zasad określonych w regulaminie, 

5. Organizator zapewnia: 

a) stoisko wystawiennicze przeznaczone do prezentacji i degustacji ciasta/deseru 

przez jury, 

b) organizator konkursu nie zapewnia miejsca do pogrzania ciasta/deseru. 

6. Uczestnik we własnym zakresie organizuje: 
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a) według własnego uznania, we własnym zakresie i na własny koszt niezbędne 

do prezentacji i degustacji naczynia i sprzęt. 

b) zaprezentowanie konkursowego ciasta/deseru jury  w dniu 03 maja 2017 roku 

podczas Spotkań z Folklorem.  

V. Dane osobowe 

 

1. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i  upoważniają 

Organizatorów do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji 

Konkursu, wydania przyznanej nagrody oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów 

Organizatorów. 

2. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do złożenia Oświadczenia o wyrażeniu zgody na 

udział w konkursie „Smaki regionu” IV edycja oraz zgody na przetwarzanie danych 

osobowych i wykorzystanie wizerunku stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu.  

3. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, 

prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania 

przetwarzania ich danych osobowych. 

4. Organizatorzy informują, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z  ustawą 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922                     

z późn. zm.). 

5. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na publikację ich imienia oraz nazwiska jako 

relacja z konkursu, w materiałach promocyjnych, prasie branżowej, w mediach 

społecznościowych, na stronach internetowych organizatora. 

  

 

VI. Harmonogram konkursu 

1. Zgłoszenia do konkursu „Smaki regionu” przyjmowane są do 31.03.2017 r. 

2. Wypełnioną kartę zgłoszeniową można złożyć osobiście lub przesłać pocztą do biura na 

adres biura: Stowarzyszenie ,,Unia Nadwarciańska” ul. Pl. Szkolny 16a,  62-400 Słupca. 

UWAGA!!! O terminie przyjęcia zgłoszenia decyduje data wpływu do 

Organizatora! 

3. W konkursie łącznie może wziąć udział maksymalnie 10-15 uczestników [osób, 

podmiotów]. W przypadku zgłoszenia się większej niż przewiduje regulamin ilości 

drużyn organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia eliminacji. Eliminacje 

zostaną przeprowadzone przy wsparciu merytorycznym komisji konkursowej,                            

w oparciu o analizę nadesłanych przepisów i regionalność potrawy. Udział w konkursie 

zostanie  potwierdzony pisemnie do dnia 07.04.2017 r. 

4. Rozstrzygnięcie konkursu  i degustacja ciast/deserów odbędzie się  03 maja 2017 roku 

podczas Spotkań  z Folklorem. W tym dniu odbędzie się również ostateczne 

rozstrzygniecie konkursu i przyznanie trzech miejsc oraz wyróżnienia. 
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VII. Ocena wyrobów konkursowych i nagrody 

1. Udział w konkursie zostanie  potwierdzony telefonicznie do dnia 10.04.2017 r. 

Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu, przygotowanie ciasta/deseru i degustacja odbędzie 

się  03 maja 2017 roku podczas Spotkań z Folklorem.  

2. Oceny ciasta/deseru oraz przyznania nagród dokonuje komisja konkursowa złożona                    

z 10 osób, powołanych przez Organizatora: siedmiu przedstawicieli gmin 

z obszaru LGD, 1 przedstawiciel Stowarzyszenia, 2 niezależnych ekspertów. 

3. W konkursie ocenie podlegać będą ciasta/desery z owocami związane z obszarem LGD 

Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” wytwarzane na małą skalę tradycyjnymi 

metodami. Ocenie podlegać będą: 

a) smak ciasta/deseru (w skali od 1 do 10 punktów), 

b) regionalność ciasta/deseru (w skali 1 do 20 punktów), 

c) prezentacja i estetyka ciasta/deseru (od 1 do 5 punktów). 

4. Przewiduje się następujące nagrody: 

a) Bony wymienne na  nagrody rzeczowe przyznawane przez Jury: 

 za I miejsce bon towarowy o wartości 2 000,00 zł 

 za II miejsce bon towarowy o wartości 1 500,00 zł  

 za III miejsce bon towarowy o wartości 600,00 zł.  

b) Wyróżnienie wraz z nagrodą rzeczową o wartości 300 zł za najlepsze ciasto/deser 

przyznane przez publiczność. 

c) Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowe podziękowania i drobne upominki. 

5. Od podjętej przez Komisję oraz publiczność decyzji o przyznaniu nagród nie 

przysługuje odwołanie. 

 

Dodatkowe informacje udzielane są przez pracowników biura Stowarzyszenia 

„Unia Nadwarciańska” pod numerem tel. (63) 24 100 73 lub +48 512 962 200, adres                  

e-mailowy: biuro@unianadwarcianska.pl oraz w biurze Stowarzyszenia przy                         

ul. Pl. Szkolny 16a, 62-400 Słupca. 

 

             Zapraszamy do udziału i życzymy wielu ciekawych pomysłów!!!!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 1 
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Do regulaminu konkursu „Smaki Regionu - owoce na słodko” 
 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w konkursie „Smaki Regionu – 
owoce na słodko” oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych                                  

i wykorzystanie wizerunku. 
 

Imię i nazwisko……………………………………………………………...………………… 

Data urodzenia………………………………………………………...………………………  

Adres stałego zameldowania  

kod pocztowy……………………………………………………………………………………  

miejscowość……………………………………………………………………………………. 

ulica……………………………………………………………………………………………… 

nr domu, mieszkania………………………………………………….……………………….. 

nr telefonu kontaktowego - komórkowy……………………………………….…………….. 
 
Wyrażam zgodę na udział (imię i nazwisko uczestnika) ……………….…………………. 
w konkursie „Smaki Regionu –  owoce na słodko” 
 

……………………………………………………  
czytelny uczestnika  

 
Oświadczam, że chcę wziąć udział w konkursie „Smaki Regionu – owoce na słodko”, a także, że 
zapoznałem się i wyrażam zgodę na postanowienia regulaminu konkursu.  
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych. 
 
Przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”. 
2. Dane zostały zebrane w celu organizacji konkursu, wydania przyznanej nagrody. 
3. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.). 
4. Dane nie będą udostępnianie innym podmiotom.  
5. Mam Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.  
6. Podanie danych jest dobrowolne. 

 
……………………………………………………  

data i podpis uczestnika 
 

Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku przez organizatorów na 
portalach internetowych i czasopismach w związku z Konkursem Kulinarny „Smaki Regionu – 
owoce na słodko”.  

………………………………………………… 
         data i podpis uczestnika 


