
Regulamin Konkursu Kulinarnego „Masz Babo Placek” 

Organizatorem Konkursu „Masz Babo Placek” jest Samorządowe Centrum Kultury  

i Promocji Gminy Zabierzów.  

 

I. Postanowienia Ogólne 

§ 1. 

Zasady konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 

konkursu i obowiązuje do czasu jego rozstrzygnięcia.  

§ 2. 

Konkurs odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2019 r. podczas wydarzenia pn. „Pracownia 

wielkanocna”, które odbędzie się w SCKiPGZ na Szkolnej 2.  

II. Przedmiot i cel konkursu 

§ 3. 

Przedmiotem Konkursu są wypieki wielkanocne.  

Celem Konkursu jest: 

1. Wyłonienie wśród zgłoszonych do konkursu najsmaczniejszych wypieków 

świątecznych stołów.  

2. Zaprezentowanie szerokiemu gronu odbiorców bogactwa i różnorodności lokalnych 

tradycji kulinarnych związanych ze Świętami Wielkanocnymi.  

3. Rozwój oraz wspieranie zasobów ludzkich na rzecz rozwoju lokalnego. 

4. Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej. 

III. Uczestnicy Konkursu 

§ 4. 

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich mi4eszkańców z terenu Gminy Zabierzów. 

Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie amatorzy bez względu na ich wiek. 



IV. Zasady Organizacyjne 

§ 5. 

Warunkiem udziału w konkursie są: 

1. Dostarczenie do sekretariatu SCKiPGZ lub przesłanie za pośrednictwem e-mail 

(kstarowicz.sckipgz@gmail.com) wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z 

krótkim opisem wypieku konkursowego do 6 kwietnia 2019 r.  

(Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) 

2. Dostarczenie dla komisji finalnej potrawy w ilości co najmniej 10 porcji w dniu 13 

kwietnia 2019 r. 

 

§ 6. 

1. Organizator dla wszystkich uczestników konkursu zapewnia miejsce do prezentacji 

przedmiotu konkursu. 

2.Organizator nie zapewnia dostępu do prądu ani sprzętu kuchennego.   

3.Uczestnicy Konkursu sami ponoszą koszt dojazdu i zakupu produktów potrzebnych do 

wykonania dania konkursowego. 

4. Zastawę niezbędną do serwowania wypieków zapewnia Organizator. 

5. Organizator zapewnia dostęp do wody bieżącej. 

 

V. Zasady Przeprowadzenia Konkursu 

§ 7. 

1. Produkt zgłoszony do konkursu powinien być dostarczony w nieoznakowanym 

opakowaniu do budynku SCKiPGZ w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, gdzie zostanie mu nadany 

numer. Członkowie komisji nie będą znali nazwisk uczestników. 

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



§ 8. 

1. Przy ocenie produktów Komisja Konkursowa kierować się będzie następującymi 

kryteriami: 

• spełnieniem wymogów określonych regulaminem i tematyką konkursu 

• ogólnymi cechami potrawy takimi jak smak, zapach, konsystencja, wygląd  

• szczególnymi elementami dekoracyjnymi i estetyką 

• oryginalnością i pomysłowością 

 

VI. Nagrody 

§ 9. 

1. Za zajęcie I, II i III miejsca zostaną wręczone nagrody rzeczowe.  

2. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają nagrody uczestnictwa. 

 

VII. Postanowienia Końcowe 

§ 10. 

1. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminy należy do Organizatora.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny. 

3. Utrwalenie przebiegu konkursu kulinarnego: 

a) Uczestnicy konkursu oraz ich prace będą utrwalane na zdjęciach, nośnikach audio i video.  

b) Materiały będą publikowane na stronie internetowej Organizatora, Facebook oraz prasie 

lokalnej.  

c) Udział w konkursie kulinarnym, który jest jednoznaczny z akceptacją postanowień 

niniejszego Regulaminu, jest jednoznaczny z akceptacją i udzieleniem zgody na przetwarzanie 

wizerunku na potrzeby publikacji materiałów audio i video.  

d) Udział w konkursie kulinarnym a następnie udział w rozdaniu nagród w konkursie 

kulinarnym jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatorów 

danych osobowych w celach wynikających z charakteru imprezy zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  



o ochronie danych). Administratorem danych jest Samorządowe Centrum Kultury i Promocji 

Gminy Zabierzów, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - zabierzow@zabierzow.org.pl. 

Dane uczestników będą przetwarzane w celu realizacji konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.  

a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej "RODO"). Dane osobowe 

będą przechowywane przez okres realizacji imprezy oraz jej promocji na stornach 

internetowych i mediach społecznościowych organizatorów oraz przez okres wynikający  

z przepisów prawa, w tym zwłaszcza związany z obowiązkiem archiwizacji dokumentacji 

rachunkowej (dot. laureatów konkursu). Administratorzy mogą przekazać dane jednostkom 

samorządu terytorialnego w ramach rozliczenia otrzymanych dotacji. Uczestnicy imprezy mają 

prawo żądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub 

ograniczenia ich przetwarzania. Jeśli Pan/Pani uzna, że przetwarzając Jego dane osobowe 

naruszono przepisy RODO, ma Pan /Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych 

Osobowych. Pana/ Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. Pani/ Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym 

również w formie profilowania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załączniki: 

1. Formularz zgłoszeniowy 

 



Załącznik nr 1 

Formularz zgłoszeniowy  

Konkursu „Masz Babo Placek” 

 

I. Imię i Nazwisko uczestnika  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

II. Dane kontaktowe 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

III. Nazwa i krótki opis potrawy konkursowej  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

IV. Składniki potrawy konkursowej 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………….. 

      podpis 

 

Wypełniony formularz należy dostarczyć do Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy 

Zabierzów ul. Szkolna 2 lub przesłać za pośrednictwem e-mail (kstarowicz.sckipgz@gmail.com) 

do 6 kwietnia 2019 r.  
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