
                                                                            
 

Regulamin konkursu kulinarnego

„Konkurs na najlepszą czerninę”

§1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu „Na najlepsza czerninę” zwanego dalej „Konkursem” jest Konsorcjum SOS I 
MOROZ, dalej zwany „Organizatorem”, działający na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego.

2. Zasady konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu 
i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

3. Udział w konkursie jest bezpłatny.

§2
Uczestnicy

1. Udział w Konkursie mogą wziąć zarówno podmioty prowadzące działalność gastronomiczną i 
cateringową, jak i osoby fizyczne – pasjonaci gotowania.

2. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w 
całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, 
iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

§3
Potrawy

1. Konkurs polega na przygotowaniu zupy – czerniny.
2. Organizator nie zapewnia produktów.
3. Przygotowane potrawy będą przeznaczone na degustację dla komisji.
4. Potrawy powinny być dostarczone w dniu 9.11.2019 r.  do budynku Regionalnego Ośrodka Edukacji 

Ekologicznej (dawnego ODR) w Przysieku, ul. Parkowa 1, do godziny 12:00 w jednym litrowym słoiku 
wraz z recepturą i danymi uczestnika konkursu. 

5. Zgłoszone potrawy podlegają ocenie komisji konkursowej.
6. Ocena dostarczonych zup oraz rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w trakcie pierwszego dnia 

Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Gęsiny, czyli 9.11.2019 r. w Przysieku. 

§4
Kryteria oceny

1. Nad oceną potraw będzie czuwała komisja.
2. W skład komisji wchodzić będą kucharze, przedstawiciele organizatora, Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz profesjonaliści z branży żywieniowej.
3. Ocenie będą podlegały następujące kryteria: walory smakowe, wygląd i receptura.  
4. Za każde kryterium komisja przyzna maksymalnie 10 punktów. Maksymalna ilość punktów, która może 

zdobyć uczestnik to 30 punktów.
5. Wyniki zostaną ogłoszone w czasie trwania  Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Gęsiny w dniu 9 listopada 

2019 r.



                                                                            
 

§5
Nagrody w konkursie

1. Dla laureata konkursu przewidziana jest nagroda rzeczowa – sprzęt AGD.
2. Komisja może również przyznać wyróżnienia.

§6
Ochrona danych osobowych

 
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, 

przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród konkursowych , a także dla celów marketingowych 
Konkursu.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w 
ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 
101 poz. 926.) Administratorem danych osobowych jest Organizator.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w punkcie 4.1. niniejszego paragrafu obejmuje także 
publikację imienia i nazwiska uczestnika, który zostanie zakwalifikowany do grupy Finalistów wraz z 
nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§7
Dodatkowe regulacje

1. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
2. Decyzje jury są ostateczne i wiążące dla Uczestników.
3. Uczestnicy zgadzają się na zebranie i wykorzystanie wizerunku oraz danych osobowych 
      w celach promocyjnych.
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§8
Osoby do kontaktu w sprawach konkursowych 

Julia Doroszewska 
Tel. 785 800 602
Adres mail: biuro@moroz.com.pl 


