
Regulamin konkursu „Zero food waste– nie marnuję żywności” 

 

 

Postanowienia ogólne 

 

• Organizatorem Konkursu jest Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. 

• Konkurs ma charakter ogólnopolski. 

• Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora www.nikidw.edu.pl 

• Regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie i warunki organizacyjne. 

• Zgłoszeń do Konkursu można dokonywać od 17.02 do 24.03.2021 r. 

       Cel konkursu 

• Celem konkursu jest zachęcenie do wdrożenia idei „Zero food waste”, dzięki której 

mniej żywności będzie marnowanej. Konkurs zachęca także do kreatywnego podejścia do 

sztuki kulinarnej, stworzenia nowych receptur, które mogą być w dalszych działaniach 

materiałem do publikacji i szerokiej edukacji dotyczącej niemarnowania 

pełnowartościowej żywności, która pozostała z poprzednich posiłków, zakupów. 

Adresaci konkursu 

• Koła Gospodyń Wiejskich  

• Gospodarstwa Domowe 

• Społeczności lokalne obszarów wiejskich(Świetlice, Gminne Ośrodki Kultury, 

Miejsko-Gminne Ośrodki Kultury, Kluby) 

• Szkoły gastronomiczne i branżowe (z zastrzeżeniem, że udział w konkursie osoby 

niepełnoletniej, poniżej 16 roku życia, potwierdza pisemnie rodzic lub opiekun prawny) 

Kategorie konkursowe 

• Zapiekanki-danie powstałe z co najmniej 2 składników i poddane obróbce cieplnej  

w piekarniku, piecyku mikrofalówce lub innym źródle ciepła. 

• Sałatki-danie powstałe z możliwością zastosowania składników: świeżych, gotowanych, 

suszonych, wędzonych, pieczonych w różnych kompozycjach i ilościach, połączonych 

sosem, dipem itp. Sałatki mogą być jarskie lub z dodatkiem mięsa i ryb. 

• Słodko/słono- przekąski typu „na jeden kęs” o smaku słodkim lub słonym. 

• Dania z mięsem- dania powstałe z użyciem mięsa w różnej postaci jako jednego ze 

składników. 

• Dania jarskie- dania z użyciem tylko składników roślinnych, nie dopuszcza się 

zastosowania mięs, ryb i owoców morza. 

 

      Kryteria oceny zgłoszeń 

 

• Przysłanie zgłoszenia w terminie. 

• Zgodność zgłoszenia z celem Konkursu i postanowieniami Regulaminu: 

• Najważniejsze kryteria oceny: 

http://www.nikidw.edu.pl/


 - dania i przekąski oraz sposób ich przygotowania muszą być zgodne z ideą 

niemarnowania żywności -„Zero  food waste” 

- w przygotowaniu dań i przekąsek powinny być wykorzystywane przede wszystkim 

produkty lokalne  

• Spełnienie warunków opisanych w poszczególnych kategoriach konkursowych 

•    Zgłoszenia niespełniające wszystkich kryteriów formalnych nie będą rozpatrywane 

 

Nagrody 

 

• Główną nagrodą konkursową za zajęcie pierwszego miejsca w danej kategorii jest 

nagroda pieniężna w wysokości 500 zł i dyplom. 

•  Nagrodą konkursową za zajęcie drugiego miejsca w danej kategorii jest nagroda 

pieniężna w wysokości 300 zł i dyplom. 

• Nagrodą konkursową za zajęcie trzeciego miejsca w danej kategorii jest nagroda 

pieniężna w wysokości 200 zł i dyplom. 

• Jury może także przyznać wyróżnienia w danej kategorii w postaci nagród książkowych 

i dyplomu. 

• Specjalne nagrody będą ufundowane dla uczniów szkół gastronomicznych i 

branżowych, uczestniczących w konkursie. 

       Zasady udziału w konkursie 

• Do udziału w Konkursie mogą przystąpić osoby pełnoletnie, osoby niepełnoletnie oraz 

uczniowie szkół gastronomicznych i branżowych z poświadczeniem uczestnictwa przez 

rodzica lub opiekuna prawnego. 

• Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:  

• Imię i nazwisko osoby zgłaszającej potrawę 

• Nazwę potrawy 

• Przepis lub oraz recepturę z wykazem surowców i składników oraz opis sposobu 

wykonania 

• Minimum trzy zdjęcia potrawy zrobione w trakcie przygotowywania (rozmiar    

640x480) albo plik z filmem lub prezentację multimedialną. 

• Udział w Konkursie jest nieodpłatny i dobrowolny. 

• Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest nadesłanie poprawnego zgłoszenia 

konkursowego. 

• Zgłoszenie konkursowe powinno być przysłane drogą elektroniczną na adres:  

kulinaria@nikidw.edu.pl  od 17.02. 2021r. do 24.03.2021 r. 

• Każde zgłoszenie należy wysłać wraz z informacją zawierającą imię i nazwisko osoby 

dokonującej zgłoszenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych. 

• Oceny i wyboru zgłoszeń konkursowych dokonuje Jury Konkursu powołane przez 

Organizatora Konkursu, zgodnie z kryteriami oceny zgłoszeń.  

• Uczestnik nadsyłający zgłoszenie wyraża zgodę na wykorzystanie nadesłanych wraz ze 

zgłoszeniem konkursowym materiałów informacyjnych i graficznych, w tym 

przepisów, fotografii i tekstów i publikację powyższych na stronie Instytutu: 
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www.nikidw.edu.pl, na profilu FB NIKiDW i na platformie YouTube oraz innych 

formach przekazu. 

• 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.) wyraża także zgodę na 

wykorzystanie nadesłanych materiałów w mediach elektronicznych i tradycyjnych oraz 

w wydawnictwach Organizatora. 

• W przypadku zgłoszeń nadesłanych przez osoby nieletnie zgodnie z art.8 pkt 1 RODO 

przetwarzanie danych osobowych dziecka, które nie ukończyło 16 lat, możliwe jest  

wyłącznie za zgodą rodzica lub osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę nad 

dzieckiem. 

 

Formuła zgody w przypadku nadesłania zgłoszenia przez osoby nieletnie: 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (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. 

 

/czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna dziecka/ 

 

• 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). 

 

Formuła zgody 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imienia, nazwiska, 

wizerunku, danych kontaktowych) 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. 

 

/podpis uczestnika konkursu/ 

 

•  Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne ze zgoda na warunki przyjęciem warunków 

niniejszego Regulaminu. 

•  Zmian w Regulaminie dokonuje Organizator i ogłasza je na stronie internetowej.  

•  Decyzje w sprawach nieobjętych Regulaminem podejmuje Organizator.  



• Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na stronie internetowej organizatora Konkursu.  

• Od wyników konkursu nie przysługują odwołania.  

• Materiały nadesłane do konkursu wraz ze zgłoszeniem nie podlegają zwrotowi.  

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych, 

nieprzewidzianych powodów. 

• W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.  

Kontakt 

 

Sekretariat Konkursu znajduje się w siedzibie Narodowego Instytutu Kultury 

i Dziedzictwa Wsi, ul. Krakowskie Przedmieście 66, 00-322 Warszawa. 

Informacje nt. Konkursu można uzyskać pod nr telefonu 511056861 oraz pod adresem  

e-mail:kulinaria@nikidw.edu.pl   

 

Ochrona danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

informujemy, iż: 

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu 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;  
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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. 

 


