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REGULAMIN KONKURSU   
„TRADYCYJNE PRZETWORY I POTRAWY Z GĘSINY” 

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 Organizatorem Konkursu jest Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. 

 Regulamin znajduje się na stronie internetowej Organizatora www.nikidw.edu.pl 

 Regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie i warunki organizacyjne. 

 Zgłoszeń do Konkursu można dokonywać od 18-go września do 8-go listopada 2020 
roku.   
 

I. CEL KONKURSU 
Celem konkursu jest promowanie i upowszechnianie tradycyjnych potraw i przetworów 
wytworzonych z mięsa gęsiego lub z jego udziałem.  
 
II. PRZEDMIOT I ADRESACI KONKURSU 
1. Przedmiotem konkursu są zgłoszenia tradycyjnych potraw lub przetworów z mięsa gęsiego 
lub z jego udziałem nadsyłane przez Koła Gospodyń Wiejskich.  
2. Konkurs skierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich z obszaru całej Polski. 
3. Do konkursu zgłoszenia mogą składać również szkoły gastronomiczne, z zastrzeżeniem, że 
podmioty te nie otrzymują one nagród, o których mowa w punkcie V niniejszego regulaminu, 
lecz jedynie wyróżnienia w formie dyplomu.  
 
III. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE 
1. Do udziału w Konkursie może przystąpić zarejestrowane Koło Gospodyń Wiejskich. 
2. Koło Gospodyń Wiejskich może nadesłać zgłoszenie w jednej lub więcej wybranych przez 
siebie kategorii. 
3. Zgłoszenie powinno zawierać: fotografie, opis potrawy i region z którego się wywodzi oraz 
recepturę. Dopuszczalne jest również  zgłoszenie materiału multimedialnego np. filmu.  
4. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest dobrowolne. 
5. Udział w Konkursie jest nieodpłatny. 
6. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest nadesłanie poprawnie wypełnionego zgłoszenia 
konkursowego na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.  
7. Zgłoszenie konkursowe powinno być przysłane drogą elektroniczną na adres: 
tradycyjna.gesina@nikidw.edu.pl do dnia 8 listopada 2020 r.  
9. Oceny i wyboru zgłoszeń konkursowych dokonuje Jury Konkursu złożone z ekspertów 
organizatora Konkursu, posługując się kryteriami formalnymi i merytorycznymi, o których 
mowa w pkt. V niniejszego regulaminu.  
10. O miejscu na liście rankingowej decyduje Jury  Konkursu na podstawie kryteriów 
konkursowych. 
11. Uczestnik nadsyłający zgłoszenie wyraża zgodę na wykorzystanie nadesłanych wraz ze 
zgłoszeniem konkursowym materiałów informacyjnych i graficznych, w tym fotografii i 
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tekstów i publikację powyższych na stronie Instytutu: www.nikidw.edu.pl, na profilu 
facebookowym NIKiDW i na platformie YouTube oraz innych formach przekazu. 
12. Uczestnik (zgodnie z ustawą z dnia  04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych Dz.U. z 2019r., poz.1231, z późn. zm.) oświadcza, że jest wyłącznym twórcą 
tradycyjnych potraw lub przetworów z mięsa gęsiego i że Uczestnikowi przysługują do niej 
(jako całości i każdej części) nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie i prawa 
zależne, a także zgłoszenie do konkursu nie narusza praw autorskich osób trzecich oraz 
przenosi osobiste i majątkowe prawa autorskie i prawa zależne na rzecz Organizatora, a także, 
że wyraża także zgodę na wykorzystanie nadesłanych materiałów w mediach elektronicznych 
i tradycyjnych oraz w wydawnictwach Organizatora. 
13. Uczestnik akceptuje warunki konkursu i wyraża zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 
27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych  (Dz.U. z 
2019 r., poz. 1781 ). 
14. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne ze zgoda na warunki niniejszego Regulaminu. 
15. Zmian w Regulaminie dokonuje Organizator i ogłasza je na stronie internetowej.  
16. Decyzje w sprawach nieobjętych Regulaminem podejmuje Organizator.  
17. Wyboru zwycięzców Konkursu dokonuje Jury Konkursu na podstawie stworzonej listy 
rankingowej. 
18. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na stronie internetowej organizatora Konkursu.  
19. Od wyników konkursu nie przysługują odwołania.  
20. Materiały nadesłane do konkursu wraz ze zgłoszeniem nie podlegają zwrotowi.  
22. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych powodów, 
nieprzewidzianych okoliczności lub zadziałania siły wyższej. 
23. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.  
 
IV. KATEGORIE KONKURSOWE 
Przewiduje się pięć kategorii konkursowych: 
 
1. Wyroby wędliniarskie 
Określenie dotyczy wędlin wykonanych z części mięsnych gęsi z dodatkiem naturalnego 
tłuszczu gęsiego. Produkty mogą charakteryzować się  różnym stopniem rozdrobnienia 
(kiełbasy, metki) lub być wykonane z dużego elementu mięsnego (np. półgęsek). Produkt może 
być utrwalony różnymi metodami: wędzenie, pieczenie lub gotowanie. Dopuszcza się 
naturalne wzmacniacze smaku (???) i przyprawy oraz dodatki roślinne. Wyklucza się 
syntetyczne konserwanty i stabilizatory oraz wzmacniacze smaku. 
2. Wyroby garmażeryjne 
Określenie dotyczy produktów wykonanych z części mięsnych, podrobowych oraz naturalnego 
tłuszczu gęsi. Mogą być utrwalane różnymi technikami kulinarnymi (gotowanie, smażenie, 
pieczenie). Wyroby mogą charakteryzować się różnym stopniem rozdrobnienia i smarowności. 
Dopuszcza się dodatki owocowo-warzywne, przyprawy oraz naturalne wzmacniacze smaku. 
Wyklucza się syntetyczne konserwanty i stabilizatory oraz wzmacniacze smaku. 
3. Produkt przetworzony w opakowaniu szklanym typu „na wynos” 
Określenie dotyczy wyrobu wykonanego z mięsa, podrobów i naturalnego tłuszczu gęsiego. 
Produkt powinien być hermetycznie zamknięty w opakowaniu szklanym typu twist-off i mieć 
oddaloną datę spożycia. Produkty mogą charakteryzować się różnym rozdrobnieniem surowca 
oraz użyciem różnych technik kulinarnych. Dopuszcza się użycie przypraw, dodatków 
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owocowo-warzywnych, naturalnych wzmacniaczy smaku i zapachu. Wyklucza się użycie 
syntetycznych konserwantów, stabilizatorów i wzmacniaczy smaku. Produkty mogą być 
prezentowane w opakowaniach szklanych o różnej pojemności. 
4. Danie mrożone 
Określnie dotyczy produktu przeznaczonego do bezpośredniego spożycia po rozmrożeniu. 
Kategoria nie dotyczy surowego mięsa, nie poddawanego obróbce kulinarnej. Wyrób może 
być wykonany z części mięsnych, podrobów i tłuszczu gęsiego. Może charakteryzować się 
różnym stopniem rozdrobnienia. Może zawierać dodatki owocowo-warzywne, naturalne 
wzmacniacze smaku oraz przyprawy. W skład produktu nie powinny wchodzić syntetyczne 
konserwanty, stabilizatory i wzmacniacze smaku.  Produkt może być przygotowany dowolną 
techniką kulinarną. Dopuszcza się dowolną formę opakowania. 
5. Przekąski/desery 
Określenie dotyczy produktów do bezpośredniego spożycia wykonanych z naturalnego 
tłuszczu gęsi oraz części mięsnych lub podrobowych. Mogą być utrwalane różnymi technikami 
kulinarnymi (smażenie, pieczenie). Wyroby mogą charakteryzować się różnym stopniem 
rozdrobnienia. Dopuszcza się dodatki owocowo-warzywne, przyprawy oraz naturalne 
wzmacniacze smaku. Wyklucza się syntetyczne konserwanty i stabilizatory oraz wzmacniacze 
smaku. Produkty mogą charakteryzować różnorodnością smaków: od słodkiego, ziołowego 
poprzez pikantny do słonego. 
6. Pozostałe produkty, potrawy, przetwory - niepasujące do żadnej z powyższych kategorii. 
 
V. NAGRODY 
1. Główną nagrodą konkursową za zajęcie pierwszego miejsca w danej kategorii jest nagroda 
pieniężna w wys. 1 000 zł. 
2. Nagrodą dla laureatek konkursu są również działania promocyjne, w tym zamieszczenie 
przepisu i zdjęć na stronie Instytutu oraz w zewnętrznym serwisie internetowym, jak również 
wywiad z laureatkami i emisja w mediach.  
 
VI. KRYTERIA WYBORU I OCENY ZGŁOSZEŃ 
1. Kryteria oceny zgłoszeń dzielą się na formalne i merytoryczne.  
2. Do formalnych kryteriów oceny zgłoszeń należą: 

1) Nadesłanie zgłoszenia przez właściwy podmiot 
2) Nadesłanie zgłoszenia w terminie 
3) Nadesłanie zgłoszenia na formularzu konkursowym 
4) Zgodność zgłoszenia z celem Konkursu i postanowieniami regulaminu 
5) Kompletność wypełnienia formularza zgłoszeniowego. 

3. Zgłoszenia niespełniające wszystkich kryteriów formalnych nie będą rozpatrywane.  
4. Do merytorycznych  i jakościowych kryteriów oceny zgłoszeń należą: 

1) Spełnianie warunków opisanych w poszczególnych kategoriach konkursowych 
2) Udział mięsa lub podrobów gęsich w masie produktu lub potrawy (min. 20%) 
3) Zawartość naturalnych składników 
4) Sposób podania/prezentacji dania lub produktu 
5) Tradycyjność potrawy: powiązanie z regionem, historią, społecznością 

 
VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
informujemy, iż: 
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1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu „Tradycyjna Gęsina Wiejska” 
jest Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Kontakt z Organizatorem jest podany w pkt. 
VII. Regulaminu. 
2. Z Inspektorem Ochrony Danych Organizatora można skontaktować się w następujący 
sposób: adres e-mail: rodo@nikidw.edu.pl, Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, ul. 
Krakowskie Przedmieście 66, 00-322 Warszawa 
3. Organizator przetwarza dane osobowe w zakresie zgodnym z przekazanym Formularzem 
Zgłoszeniowym. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia 
udziału w Konkursie. Konsekwencją niepodania niezbędnych danych będzie brak możliwości 
zakwalifikowana zgłoszenia do Konkursu. 
4. Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO 
w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym w szczególności wyłonienia Laureatów, ogłoszenia i 
publikacji wyników oraz wydania nagród. 
5. Dane osobowe będą przetwarzane od chwili ich pozyskania przez czas, jaki jest niezbędny 
do przeprowadzenia Konkursu. Po okresie niezbędnym dla ustalenia i obrony przed 
roszczeniami dane osobowe nie będą wykorzystywane. W sytuacji korzystania z prac 
konkursowych dane osobowe zostaną zanonimizowane.  
6. Dane osobowe mogą być przekazywane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  jako 
Organizatora Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Ponadto dane osobowe mogą 
być przekazywane podmiotom zewnętrznym w ramach obsługi bieżącej działalności Instytutu, 
na mocy zawartych umów, z poszanowaniem prawa do ochrony danych osobowych. 
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa: 
a) dostępu do danych, informacji o przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii;  
b) sprostowania (poprawiania) danych;  
c) usunięcia danych – dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie, jeżeli nie będą już 
niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane, albo gdy została 
cofnięta zgoda na ich przetwarzanie lub w pozostałych przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 
1 RODO; 
d) ograniczenia przetwarzania danych, ze skutkiem równoznacznym z rezygnacją z udziału w 
Konkursie; 
e) wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, ze skutkiem równoznacznym z rezygnacją 
z udziału w Konkursie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania 
dokonanego przed jej wycofaniem; 
f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
8. Aby zrealizować swoje prawa należy skontaktować się z Organizatorem zgodnie z danymi 
wskazanymi w ust. 1. Organizator informuje, że nie dochodzi do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 
9. Organizator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich, tj. poza terytorium 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowej.  
 

VII. KONTAKT 
 
1. Sekretariat Konkursu „Tradycyjna Gęsina Wiejska” znajduje się w siedzibie Narodowego 
Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, ul. Krakowskie Przedmieście 66, 00-322 Warszawa. 
2. Informacje nt. Konkursu można uzyskać pod nr. telefonów: 508 925 725, 511 134 544 
oraz pod adresem e-mail: tradycyjna.gesina@nikidw.edu.pl 

mailto:rodo@nikidw.edu.pl
mailto:tradycyjna.gesina@nikidw.edu.pl
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Załącznik do regulaminu konkursu „Tradycyjne Potrawy i Przetwory z gęsiny” 
 

Adresat zgłoszenia: Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi 

ul. Krakowskie Przemieście 66, 00-322 Warszawa 

e-mail tradycyjna.gesina@nikidw.edu.pl 

 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE 

 „TRADYCYJNE PRZETWORY I POTRAWY Z GĘSINY” 

 

Koło Gospodyń Wiejskich pod nazwą……………………………………………………………………...., mające siedzibę 

w (wpisać dokładny adres): 

Powiat……………………….…………………………..Gmina:…………………………………………………… Miejscowość…………………………………. 

nr domu…………………………..….kod pocztowy………………….. 

zgłasza udział w Konkursie „Tradycyjne Przetwory i Potrawy z Gęsiny” organizowanym przez 

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie i przesyła zgłoszenie konkursowe w 

następujących kategoriach: 

mailto:tradycyjna.gesina@nikidw.edu.pl
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L.p. Kategoria konkursowa Opis (receptura, zdjęcia, lub link do filmiku na kanale YT) 

1. Wyroby wędliniarskie  

 

 

2. Wyroby garmażeryjne  

 

 

3. Produkt przetworzony w 

opakowaniu szklanym  

 

4. Dania mrożone 

 

 

5. Desery/przekąski  

  

Osobą kontaktową  ze strony Zgłaszającego jest (wpisać imię i nazwisko)…………………………………………. 

Telefon………………………………..……… 

E-mail……………………………..…………. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imienia, nazwiska, danych kontaktowych, 
wizerunku) przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie, ul. Krakowskie 
Przedmieście 66 w celu organizacji, przeprowadzenia i publikacji wyników Konkursu. Jednocześnie 
oświadczam, że wszystkie osoby będące na przesłanych materiałach wyraziły zgodę na wykorzystanie 
ich wizerunku przez organizatora konkursu w ww. celach. 

 

…………………………………………………………………………………………… 

(Imię i nazwisko osoby kontaktowej) 

 

…………………………………………………………………………………………… 

(Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania oraz podpis i pieczęć KGW) 
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Załącznik do regulaminu konkursu „Tradycyjne Potrawy i Przetwory z gęsiny” 

 

Adresat zgłoszenia: Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi 

ul. Krakowskie Przemieście 66, 00-322 Warszawa 

e-mail tradycyjna.gesina@nikidw.edu.pl 

 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE 

 „TRADYCYJNE PRZETWORY I POTRAWY Z GĘSINY” 

 

Szkoła gastronomiczna pod nazwą……………………………………………………………………....,  

(wpisać dokładny adres): 

Miejscowość…………………………………………………..Ulica………………………………………nr domu…………………………..…. 

kod pocztowy………………….. 

zgłasza udział w Konkursie „Tradycyjne Przetwory i Potrawy z Gęsiny” organizowanym przez 

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie i przesyła zgłoszenie konkursowe w 

następujących kategoriach: 

mailto:tradycyjna.gesina@nikidw.edu.pl
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L.p. Kategoria konkursowa Opis (receptura, zdjęcia, lub link do filmiku na kanale YT) 

1. Wyroby wędliniarskie  

 

 

2. Wyroby garmażeryjne  

 

 

3. Produkt przetworzony w 

opakowaniu szklanym  

 

4. Dania mrożone 

 

 

5. Desery/przekąski  

  

Osobą kontaktową  ze strony Zgłaszającego jest (wpisać imię i nazwisko)…………………………………………. 

Telefon………………………………..……… 

E-mail……………………………..…………. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imienia, nazwiska, danych kontaktowych, 
wizerunku) przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie, ul. Krakowskie 
Przedmieście 66 w celu organizacji, przeprowadzenia i publikacji wyników Konkursu. Jednocześnie 
oświadczam, że wszystkie osoby będące na przesłanych materiałach wyraziły zgodę na wykorzystanie 
ich wizerunku przez organizatora konkursu w ww. celach. 

 

…………………………………………………………………………………………… 

(Imię i nazwisko osoby kontaktowej) 

 

…………………………………………………………………………………………… 

(Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania oraz podpis i pieczęć szkoły) 

 


