
 REGULAMIN KONKURSU DLA KGW 

NA NAJSMACZNIEJSZĄ POTRAWĘ KULINARNĄ  

NA WYDARZENIU PLENEROWYM „TRADYCYJNE SMAKI WSI” 

Brześć Kujawski, 08.08.2021r.  

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Konkurs jest organizowany w ramach wydarzenia plenerowego  pn. "Tradycyjne Smaki 

Wsi” dla KGW realizowanego przez NIKIDW, MRiRW i ARiMR.  

2. Organizatorem Konkursu jest Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi z siedzibą 

w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 66. 

3. Konkurs ma charakter regionalny i dotyczy województwa kujawsko-pomorskiego. 

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

5. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie i warunki organizacyjne. 

 

II. CEL KONKURSU I ADRESACI 

1. Celem konkursu jest: 

a) Wyłonienie wśród zgłoszonych do Konkursu najsmaczniejszego dania; 

b)  Zaprezentowanie szerokiemu gronu odbiorców różnorodności i bogactwa lokalnych 

tradycji kulinarnych; 

c) identyfikowanie i upowszechnianie tradycji kulinarnych polskiej wsi jako 

dziedzictwa kulturowego obszarów wiejskich. 

2. Konkurs skierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich zarejestrowanych w ARiMR z 

obszaru woj. kujawsko-pomorskiego, które uczestniczą w wydarzeniu plenerowym 

Tradycyjne Smaki Wsi w dniu 8 sierpnia 2021 r. w Brześciu Kujawskim. 

 

III. PRZEDMIOT KONKURSU I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

1. Przedmiotem konkursu jest: Danie z drobiem w lokalnej kuchni. 

2. Warunkiem udziału w konkursie jest: 

a) Nadesłanie wypełnionej deklaracji udziału w imprezie plenerowej pn. Tradycyjne 

Smaki Wsi i konkursie na najsmaczniejszą potrawę kulinarną wraz z przepisem na danie 

konkursowe do dnia 30 lipca za pośrednictwem formularza dostępnego pod linkiem: 

Tradycyjne Smaki Wsi - Zgłoszenie (google.com) 



b) Dostarczenie dla Komisji finalnego dania w dniu 8 sierpnia 2021 r. w godzinach od 

11.00-12:00 

c) Informacji nt. konkursu udzielają pracownicy NIKiDW  pod numerem telefonu 511 543 

385 

 

IV. ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU 

1. Produkt zgłoszony do Konkursu powinien być dostarczony w nieoznakowanym 

opakowaniu w dniu 8.08.2021 w godz. od 11.00-12.00 do namiotu Organizatora 

usytuowanego na terenie organizowanego wydarzenia plenerowego Tradycyjne Smaki 

Wsi, gdzie zostanie mu nadany numer.  

2. Produkty oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora NIKiDW. 

Przewodniczący Komisji zostanie powołany przez Dyrektora NIKiDW.  

3.  Przy ocenie potrawy Komisja Konkursowa kierować się będzie następującymi 

kryteriami:  

a) spełnieniem wymogów określonych Regulaminem i tematyką Konkursu, 

b) ogólnymi cechami potrawy takimi jak smak, zapach, konsystencja, wygląd, 

c) szczególnymi elementami dekoracyjnymi i estetyką, 

d) oryginalnością i pomysłowością. 

4. W konkursie są przewidziane atrakcyjne nagrody:  

a) za zajęcie pierwszego miejsca – robot kuchenny;  

b) za zajęcie drugiego miejsca – blender;  

c) za zajęcie trzeciego miejsca – blender.  

5. Jeżeli potrawy zajmą miejsce ex aequo, to o wynikach zdecyduje losowanie.  

6. Naczynia oraz inne przedmioty należące do Kół będzie można odebrać ze stanowiska 

Organizatora po zakończeniu konkursu.  

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Potrawa która zajmie I miejsce będzie reprezentowała swoją Gminę na cyklicznym 

wydarzeniu „Scena Letnia” w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi z 

siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 66. 

2. Informacje o nagrodzonych i ich potrawach zostaną podane do publicznej wiadomości 

przez organizatorów wydarzenia  dnia 8 sierpnia 2021r.  (ok.godz.16.00-17.00) oraz 

opublikowane na stronie internetowej Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi  



3. 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 deklaracji jest równoznaczne ze 

zgodą na warunki niniejszego Regulaminu. 

4. Decyzje w sprawach nieobjętych Regulaminem podejmuje Organizator. 

5. Organizator przetwarza dane osobowe w zakresie zgodnym z przekazaną Deklaracją udziału w 

wydarzeniu plenerowym. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do 

wzięcia udziału w Konkursie. Konsekwencją niepodania niezbędnych danych będzie brak 

możliwości zakwalifikowana zgłoszenia do Konkursu. 

6. 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. 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. 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. 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). 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. Organizator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich, tj. poza 

terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowej.  


