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TRADYCJE   BOŻONARODZENIOWE     

KONKURS    KULINARNY 

 

REGULAMIN 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy Regulamin zawiera zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie Kulinarnym 

Tradycje Bożonarodzeniowe zwanym dalej Konkursem i jest wiążący dla Organizatora i jego 

uczestników.  

2. Organizatorem Konkursu jest Wielkopolska Izba Rolnicza, z siedzibą ul. Golęcińska 9, 60-626 

Poznań zwany dalej Organizatorem. 

3. Partnerem Konkursu jest Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą ul. 

Raabego 13, 02-793 Warszawa. 

4. Konkurs skierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń prowadzących działalność 

na terenach wiejskich oraz osób indywidualnych zamieszkałych na terenach wiejskich. 

5. Konkurs swoim zasięgiem obejmuje województwo wielkopolskie tj. uczestnikami konkursu 

mogą być podmioty mające siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego oraz osoby 

indywidulane zamieszkałe na terenie województwa wielkopolskiego.  

6. Konkurs trwać będzie od 29.11.2020 r. do 06.01.2021 r. 

7. Cele konkursu: 

 prezentacja bogatych tradycji kulinarnych Wielkopolski, 

 popularyzacja tradycyjnych potraw z wykorzystaniem lokalnych produktów 

spożywczych, 

 aktywizacja  mieszkańców Wielkopolski, 

 budowa więzi wewnątrz społeczności lokalnych, 

 wymiana przepisów i doświadczeń wśród uczestników konkursu. 

  

 

§ 2 UCZESTNICTWO 

 

1. W Konkursie mogą wziąć udział  osoby indywidualne jak i drużyny powstałe w ramach Koła 

Gospodyń Wiejskich lub Stowarzyszenia z zastrzeżeniem § 1 ust. 3 i 4. 

2. Uczestnik Konkursu, który bierze udział w Konkursie indywidualnie musi mieć ukończone 

18 lat. 

3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia karty zgłoszenia, która stanowi załącznik do 

niniejszego Regulaminu. 

4. Wypełnioną kartę zgłoszenia zawierającą dane kontaktowe, opis przedmiotu Konkursu, klauzule 

RODO oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku, a także materiał multimedialny należy przesłać 

Organizatorowi drogą elektroniczną do 10 stycznia 2021 r. do godz. 15:00 na adres: 

wirkol@wir.org.pl. 

5. Podpisanie i dostarczenie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją założeń niniejszego 

Regulaminu. 

6. Uczestnik potwierdzając swój udział w Konkursie, wyraża zgodę na publikację, utrwalenie 

i zwielokrotnienie oraz publiczne wykorzystanie swojego wizerunku (ze wskazaniem imienia 

i nazwiska, miejsca zamieszkania, miejscowości) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych 

w materiałach Organizatora i podmiotów z nim współpracujących, w szczególności w reklamach 

zewnętrznych, reklamach prasowych, Internecie, w całości nieodpłatnie. 

7. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez 

Organizatora Konkursu. 

 

§ 3 PRZEDMIOT KONKURSU 
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1. Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie wypieku lub potrawy związanej ze świętami Bożego 

Narodzenia. Wypiek lub potrawa powinna być tradycyjna, związana z regionem, z którego 

pochodzi. Powinna być przygotowana w sposób tradycyjny, z wykorzystaniem lokalnych 

produktów. 

2. Każdy z uczestników Konkursu zobowiązuje się do przekazania Organizatorowi dokumentacji 

z wykonywania wypieku lub potrawy konkursowej w tym: 

 przepisu na wypiek lub potrawę wraz z opisem uzasadniającym jego związek z tradycją 

i regionem oraz wyszczególnieniem produktów, które zostały użyte do jej przygotowania – 

opis należy zawrzeć na karcie zgłoszenia będącej załącznikiem do niniejszego regulaminu, 

 zdjęć wypieku lub potrawy oraz zdjęć dokumentujących jej wykonanie (max. 5 zdjęć) lub 

filmu dokumentującego przygotowanie wypieku lub potrawy (długość filmu – max. 

3 minuty), 

 kartę zgłoszenia wraz z wymaganymi klauzulami (załączniki do niniejszego regulaminu). 

 

§ 4 KAPITUŁA KONKURSU 

 

1. Organizator powoła Kapitułę Konkursu, która czuwać będzie nad prawidłowym jego 

przebiegiem i dokona oceny konkursowych zgłoszeń. 

2. W skład Kapituły wejdą przedstawiciele Organizatora. 

3. Organizator ma prawo w dowolnym momencie dokonywać zmiany składu Kapituły.  

4. Decyzje Kapituły Konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

5. Z posiedzenia Kapituły Konkursu, na którym dokonana zostanie ocena nadesłanych zgłoszeń, 

zostanie sporządzony protokół. 

 

§ 5 KRYTERIA OCENY I NAGRODY 

 

1. Ocenie podlegać będą:  

 jakość wykonania wypieku lub potrawy i sposób prezentowanego dania, 

 nawiązanie do bożonarodzeniowych tradycji kulinarnych regionu, 

 użycie do przygotowania wypieku lub potrawy produktów lokalnych. 

 

2. Kapituła Konkursu wyłoni laureatów trzech pierwszych miejsc oraz zdecyduje o przyznaniu 

wyróżnień.  

3. Ogłoszenie wyników Konkursu  nastąpi 2 lutego 2021 r. za pośrednictwem strony internetowej 

Organizatora pod adresem www.wir.org.pl 

4. Wręczenie nagród nastąpi po indywidulanym uzgodnieniu z laureatami. 

5. Każdy z uczestników Konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom. 

6. Laureaci Konkursu otrzymują nagrody w postaci bonu konsumpcyjnego w wysokości 200,00 

PLN. 

7. Organizator dopuszcza możliwość poszerzenia nagród i wyróżnień o pozaregulaminowe. 

 

 

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Regulamin obowiązuje od dnia 29 listopada 2020 r.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w Regulaminie .  

3. Informacje dodatkowe w zakresie kwestii technicznych i organizacyjnych uzyskać można pod 

nr tel. 733 170 780 . 

4. Uczestnicy Konkursu gwarantują, że do przesłanych materiałów (w tym do receptury, filmu oraz 

zdjęć) przysługują im odpowiednie prawa autorskie oraz prawa do wizerunku, umożliwiające 

http://www.wir.org.pl/
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ich reprodukcję, rozpowszechnianie i publikowanie. Tym samym uczestnicy przyjmują na siebie 

pełną odpowiedzialność prawną w przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich.  

5. Wszyscy uczestnicy/członkowie drużyny zobowiązani są podpisać informację dotyczącą RODO 

oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku.  

6. Nadesłanie karty zgłoszeniowej na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem warunków 

niniejszego regulaminu oraz na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z 2020 r. poz. 288), 

dobrowolnym wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, głosu, wypowiedzi 

oraz utworów audiowizualnych (w tym nagrań, fotografii, itp.) bez konieczności każdorazowego 

ich zatwierdzania w działaniach medialnych prowadzonych przez Wielkopolska Izbę Rolniczą. 

Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalenie, obróbkę i powielanie zdjęć oraz nagrań za 

pośrednictwem dowolnego medium w dowolnym celu. Powyższa zgoda nie jest ograniczona 

czasowo ani terytorialnie. 

7. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje regulamin, ustala Organizator. 

8. Regulamin Konkursu udostępniony jest do wglądu w siedzibie organizatora, a także na stronie 

internetowej: www.wir.org.pl 

 

 

 

 


