
 

 

 

 

 

 

Regulamin konkursu kulinarnego 

 „ŚWIĘTA Z RYBKĄ I NIE TYLKO …” 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby z siedzibą w Chmielnie 

oraz Koło Gospodyń Wiejskich „Marzëbiónci” w Długim Krzu.   

2. Konkurs odbędzie się w dniu 13 grudnia 2018 r. w godzinach od 10.00 do 15.00  

w miejscu wskazanym przez Organizatora.  

3. Celem konkursu jest: 

1) promocja kaszubskiej kuchni regionalnej w oparciu o potrawy rybne z wykorzystaniem 

zasobów jezior z obszaru LGR Kaszuby 

2) aktywizacja lokalnej społeczności  

3) promowanie wykorzystania zasobów lokalnej żywności poprzez regionalną 

gastronomię. 

II. Zasady Konkursu 

1. Konkurs odbędzie się podczas uroczystej gali, w trakcie której Uczestnicy zaprezentują 

gotowe potrawy związane z okresem Świąt Bożego Narodzenia na Kaszubach, w tym                  

w szczególności potrawy rybne związane z kaszubską tradycją kulinarną.  

2. Uczestnicy Konkursu przygotowują potrawy na własny koszt, wszelkie produkty niezbędne  

do wykonania potraw Uczestnicy Konkursu zapewniają we własnym zakresie. 

3. Organizator zapewnia Uczestnikom Konkursu miejsce do prezentacji gotowej potrawy 

(wszystkie czynności związane z prezentacją potraw, dekorowaniem itp. należą   

do Uczestników Konkursu). 

4. Potrawy powinny być dostarczone do miejsca organizacji Konkursu w dniu Konkursu,  

w godzinach ustalonych z Organizatorem, nie później niż na pół godziny przed 

rozpoczęciem finału konkursu. 

5. Prezentowane potrawy muszą być gotowe do spożycia, w ilości zapewniającej degustację, 

przez co najmniej, członków Komisji Konkursowej. 

6. Po zakończonych obradach Komisji Konkursowej Uczestnicy Konkursu umożliwiają 
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uczestnikom imprezy degustację potraw. 

7. Oceny potraw dokona Komisja Konkursowa, powołana przez Prezesa Zarządu LGR 

Kaszuby, w składzie 3 osób, która oceni: 

1) walory smakowe 

2) estetykę i sposób prezentacji potrawy 

3) związek dania z tradycją  regionalną 

8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone tego samego dnia, po zakończeniu oceny potraw. 

9. Komisja Konkursowa wyłoni Zwycięzców Konkursu przyznając nagrody rzeczowe                       

o łącznej wartości ok. 7 300 zł  w następujących kategoriach: 

a) I kategoria – potrawa rybna 

1) I nagrodę  

2) II nagrodę  

3) III nagrodę  
 

b) II kategoria – kaszubskie danie wigilijne 

1) I nagrodę  

2) II nagrodę  

3) III nagrodę  
 

c) III kategoria – słodki przysmak Bożonarodzeniowy 

1) I nagrodę  

2) II nagrodę  

3) III nagrodę  
 

10. Komisja Konkursowa może przyznać także wyróżnienia/upominki dla pozostałych 

uczestników konkursu.  

11. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

12. Wszyscy laureaci Konkursu przed udostępnieniem nagrody/wyróżnienia zobowiązani 

są wpłacić organizatorowi konkursu kwotę należnego zryczałtowanego podatku                      

w wysokości 10% nagrody/wyróżnienia (zgodnie z Art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych) – nie dotyczy osób prawnych.  

 

III. Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. W Konkursie mogą uczestniczyć mający miejsce zamieszkania na obszarze LGR Kaszuby 

(obejmującym gminy Kartuzy, Chmielno, Sierakowice, Somonino, Sulęczyno, Stężyca oraz 

Przodkowo), Członkowie LGR Kaszuby, przedstawiciele podmiotów/organizacji (bez 

względu na formę prawną) posiadających siedzibę na obszarze LGR Kaszuby 

(jednoosobowo lub w zespołach).  



 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie/dostarczenie wypełnionego 

formularza zgłoszenia wraz z przepisem przygotowania potrawy, stanowiącego załącznik do 

niniejszego Regulaminu, w terminie do dnia 4 grudnia  2018 r. (decyduje data wpływu 

do biura LGR Kaszuby) na adres Organizatora Konkursu:  

Lokalna Grupa Rybacka KASZUBY, 

ul. P. Bukowskiego 2A, 

83-333 Chmielno 

E-mail: biuro@lgrkaszuby.pl 

Faks:  58 684 35 80 

3. Każda potrawa musi być zgłoszona na odrębnym formularzu zgłoszeniowym. 

4. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest do pobrania na stronie internetowej 

www.lgrkaszuby.pl. 

5. Uczestnicy Konkursu telefonicznie poinformowani zostaną, przez Organizatora Konkursu,  

o przyjęciu formularza zgłoszeniowego.   

6. Organizatorzy  konkursu  zastrzegają sobie prawo do publikacji informacji, materiałów                   

i zdjęć z przebiegu konkursu oraz ich uczestników, a zgłoszenie do konkursu, oznacza 

jednocześnie: 

1) Wyrażanie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych uczestników 

konkursu w związku z realizacją zadań przez LGR Kaszuby, do celów związanych                   

z realizacją operacji, w szczególności w związku z wdrażaniem, ewaluacją, 

monitoringiem, działaniami informacyjnymi  i promocyjnymi oraz sprawozdawczością  

(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) oraz Ustawą z dnia 10 

maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2018 poz. 1000)  

2) Udzielenie LGR Kaszuby nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego 

wykorzystywania zdjęć i nagrań z wizerunkiem uczestników konkursu bez konieczności 

każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę               

i powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu 

zgodnym z prowadzoną przez LGR Kaszuby działalnością . 

7. Wyrażenie zgody na rozpowszechnianie informacji o konkursie oraz jego wynikach. 
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IV. Postanowienia Końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem wszystkie rozstrzygnięcia 

podejmuje Organizator Konkursu. 

3. Konkurs organizowany jest w ramach realizacji animacji lokalnej. 

4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu bez podania przyczyny. 

 

 

 


