REGULAMIN
III KONKURSU KULINARNO-DIETETYCZNEGO
„O LAUR ZŁOTEJ PATELNI BESKIDU NISKIEGO”
I.
1.

Postanowienia ogólne

§1
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Dla Równości” w Draganowej. Współorganizatorem, Patronem honorowym oraz fundatorem nagród jest Podkarpacki Bank Żywności
w Rzeszowie.

2.

Konkurs jest organizowany w ramach we współpracy z Podkarpackim bankiem Żywności
w Rzeszowie w ramach:
a) Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (w skrócie: FEAD)
b) Programu pt. "Dobrze odżywieni nie są wykluczeni" (projekt dofinansowany ze środków
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie).
§2.
Ogłoszenie konkursu nastąpi za pośrednictwem plakatów wywieszanych na tablicach ogło-

szeń we wsiach uczestniczących w Projekcie, w urzędach gmin i Gminnych Ośrodkach Pomocy
Społecznej a także stron internetowych:
Stowarzyszenia „Dla Równości” w Draganowej http://www.dlarownosci.pl,
Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie http://www.rzeszow.bankizywnosci.pl,
GOPS Krempna http://www.gops.krempna.pl,
GOPS Osiek Jasielski http://www.osiekjasielski.pl.
Regulamin Konkursu dostępny będzie na w/w stronach konkursu oraz u Koordynatorów Projektu FEAD oraz Koordynatorów Dystrybucji produktów przekazywanych przez wielkie sieci hipermarketów: TESCO, AUCHAN, MAKRO; oraz supermarketów BIEDRONKA i TESCO w poszczególnych wsiach a także w siedzibie Stowarzyszenia „Dla Równości” w Draganowej.
II. Data i miejsce
miejsce rozstrzygnięcia konkursu
Prezentacja konkursowa i degustacja potraw odbędzie się w dniu 5 października 2018r.
o godz. 1200 w Sali Domu Ludowego w Krempnej.
III. Cele konkursu
1) aktywizacja uczestników szkoleń kulinarno-dietetycznych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (w skrócie: FEAD) oraz ich rodzin,
2) wymiana doświadczeń i przepisów,
3) budowa więzi wewnątrz społeczności lokalnych.

IV. Uczestnicy konkursu
1.

Konkurs ma charakter zamknięty.

2.

W Konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy wsi uczestniczących w Projektach oraz w Dystrybucji produktów przekazywanych przez wielkie sieci hipermarketów: TESCO, AUCHAN,
MAKRO; oraz supermarketów BIEDRONKA i TESCO tj. Krempna, Kotań, Polany, Wyszowatka, Wrzosowa Polana, Grab, Ożenna, Świątkowa Wielka, Myscowa, Świątkowa Mała,
Pielgrzymka, Osiek Jasielski, Cergowa, Wietrzno, Nowa Wieś, Nowy Żmigród, Kąty, Desznica, Iwonicz, Iwonicz Zdrój, Komańcza, Szczawne-Kulaszne.

3.

Nie obowiązuje kryterium wiekowe.

4.

Uczestnikami konkursu nie mogą być członkowie Komisji Konkursowej ani członkowie ich

rodzin.
V. Przebieg Konkursu
1.

Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zapoznanie się z Regulaminem Konkursu oraz
z wypełnieniem i dostarczeniem do Koordynatorów Projektu w poszczególnych wsiach lub
do siedziby Stowarzyszenia „Dla Równości” w Draganowej formularza zgłoszeniowego (będącego załącznikiem do niniejszego Regulaminu), w nieprzekraczalnym terminie do
20 września 2018r.

2.

Uczestnik przygotowuje:
• danie główne (drugie danie)
• deser

3.

Uczestnicy konkursu są zobowiązani do dostarczenia wcześniej przygotowanych potraw na
miejsce oficjalnego rozstrzygnięcia konkursu z uwzględnieniem degustacji przez komisję
konkursową.

4.

Organizator podczas trwania konkursu zapewnia dostęp do kuchni jedynie w celu podgrzania przygotowanych potraw.

5.

Uczestnicy przygotowują potrawy konkursowe na własny koszt.

6. Każdy uczestnik powinien pamiętać o zasadach higieny podczas przygotowania potraw.
VI. Ocena prac
1.

Oceny potraw dokonuje 6-cio osobowa Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

2.

Każda potrawa oceniana zostanie w kategoriach:
• smak
• związek z regionem
• oryginalność
• łatwość przyrządzenia
• estetyka – zachowanie proporcji, sposób serwowania, kolorystyka, wrażenie ogólne.

3.

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
Z posiedzenia komisji konkursowej zostanie sporządzony protokół.
VII. Nagrody
• Za zajęcie I, II i III miejsca – sprzęt AGD niezbędny w każdej nowoczesnej kuchni.
• Ponadto przyznane zostaną trzy wyróżnienia.
• Dla pozostałych uczestników przewidziane są nagrody pocieszenia.
VIII. Ochrona danych osobowych

1.

Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię,
nazwisko, adres) i publikację, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia, zgłoszonych do konkursu przepisów oraz zdjęć potraw konkursowych. Uczestnik może zastrzec upublicznianie
swoich danych osobowych i wizerunku w mediach.

2.

Zakres przetwarzania danych osobowych obejmuje dane niezbędne do realizacji Konkursu i
oznacza w szczególności:
a. nazwisko i imię/imiona,
b. ulica, kod, miejscowość, gmina,
c. telefon, ewentualnie fax,
d. adres e-mail.

3.

Kategoria osób, których dane dotyczą, to osoby biorące udział w Konkursie.

4.

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja Konkursu.

5.

Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Dla Równości” z siedzibą w Draganowej, 38462, Draganowa 150.

6. Powierzenie danych jest nieodpłatnie.
7.

Stowarzyszenie „Dla Równości” z siedzibą w Draganowej, 38-462 Draganowa 150 zobowiązuje się do:
a) podjęcia środków zabezpieczających zbiory danych, o których w ustawie o ochronie danych osobowych oraz spełnienia wymagań określonych w przepisach, o których mowa
ww. ustawie przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych;
b) zapewnienia przechowywania danych w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;
c) niezwłocznego informowania o wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub ich niewłaściwym użyciu związanych z realizacją w/w Konkursu RODO.
d) realizacji obowiązku informacyjnego wobec osób biorących udział w Konkursie.
IX. Postanowienia
Postanowienia końcowe

1. Informacje o nagrodzonych i ich potrawach zostaną opublikowane w regionalnych mediach oraz na stronach internetowych po uprzednim wyrażeniu zgody przez uczestnika
konkursu.
2. Przepisy kulinarne przedstawione w konkursie zostaną opublikowane w specjalnym wydawnictwie z zachowaniem informacji o autorach (po uprzednim wyrażeniu zgody przez
uczestnika konkursu).
3. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w regulaminie. Niniejszy regulamin jest jedynym określającym zasady konkursu. Wszystkie
kwestie, których nie obejmuje niniejszy regulamin ustala organizator.
X. Kontakt
Dodatkowe informacje udzielane są przez
Mirosławę
Mirosławę Widurek
Prezesa Stowarzyszenia
Stowarzyszenia „Dla Równości” w Draganowej
tel. 669 654 169
Zapraszamy do udziału i życzymy wielu udanych pomysłów.
10 sierpnia 2018r.

