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REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO 

„KULINARNE TRADYCJE” 

ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU PN. „KULINARNE UNIKATY LOKALNĄ TRADYCJĄ” 

§1 Postanowienia ogólne (idea konkursu) 

1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie  

kulinarnym „KULINARNE TRADYCJE” (dalej: Konkurs). 

2. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego 

Wsi (dalej: Stowarzyszenie N.A.R.E.W.) z siedzibą w Turośni Kościelnej (18-106) przy ul. Lipowej 4,          

tel. 085 650 51 04, biuro@stowarzyszenienarew.org.pl, NIP: 966 18 46 158. 

3. Celem Konkursu jest zidentyfikowanie lokalnych dań, potraw, i produktów wytwarzanych na terenach 

LGD od pokoleń, oraz kultywowanie tradycji kulinarnych przekazywanych z pokolenia na pokolenie.  

4. Konkurs odbywa się na terenie gmin członkowskich Stowarzyszenia N.A.R.E.W.: Gmina Choroszcz, 

Gmina Kobylin Borzymy, Gmina Krypno, Gmina Łapy, Gmina Poświętne, Gmina Sokoły, Gmina Suraż, 

Gmina Turośń Kościelna, Gmina Tykocin, Gmina Wyszki, Gmina Zawady. 

5. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu, wyłonienie zwycięzców                                                 

i poinformowanie o wynikach konkursu, a także za wręczenie nagród. 

6. Regulamin  Konkursu  jest  dostępny  na  stronie  internetowej:  www.stowarzyszenienarew.org.pl  oraz 

www.facebook.com/StowarzyszenieNAREW. 

7. Udział w konkursie kulinarnym jest bezpłatny i dobrowolny. 

8. Konkurs  polega  na  wyłonieniu  najlepiej  wykonanych  (najbardziej  spektakularnych)  prac 

konkursowych (filmów),  przedstawiających proces (krok po kroku) wykonania potrawy (dania) 

tradycyjnego, przygotowanego na bazie produktów kojarzących się i rozpoznawalnych w regionie. 

 

§ 2. Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie ze szkół podstawowych znajdujących się na obszarze 

działania LGD N.A.R.E.W. wspólnie z opiekunami (rodzicami, dziadkami). Uczestnicy nie posiadający 

pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie wyłącznie za zgodą 

przedstawicieli ustawowych. Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych osób niepełnoletnich biorących 

udział w Konkursie powinna obejmować również zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę 

na przeniesienie autorskich praw majątkowych do nagrodzonych prac (załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia, 

załącznik nr 2 - Oświadczenie).  

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Stowarzyszenia N.A.R.E.W, członkowie jury oraz ich 

najbliższa rodzina. 

§ 3. Zasady i przebieg konkursu 

1. Zadaniem Uczestnika konkursu jest przygotowanie filmu, który będzie przedstawiał kolejne etapy 

realizacji dowolnej potrawy tradycyjnej (od listy produktów niezbędnych do przygotowania dania, aż po 

formę podania gotowej potrawy) charakterystycznej dla regionu obejmującego obszar działania 

Stowarzyszenia N.A.R.E.W.. Potrawa tradycyjna zgłoszona  w  konkursie  musi  być  wykonana 

samodzielnie przez Uczestnika, lub z pomocą opiekuna bądź innej osoby dorosłej. Liczy się pomysłowość,  

kreatywność  oraz  zaangażowanie Uczestnika konkursu. 

2. Długość filmu nadesłanego na konkurs powinna wynosi od 3 do 5 minut (wraz z napisami  

początkowymi i końcowymi). Jury oceniać będzie wyłącznie filmy w formacie panoramicznym 16:9  

oraz o rozdzielczości 1920 × 1080 (Full HD). Muzyka, efekty dźwiękowe, grafiki oraz materiały video  

wykorzystane w materiale filmowym nie mogą naruszać praw osób trzecich, a ewentualne  
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roszczenia z tym związane obciążają Uczestnika Konkursu. Film w formacie: MPEG 4, MOV lub AVI  

zapisany na nośniku elektronicznym (płyta CD lub DVD) należy przesłać na adres Organizatora  

konkursu. 

3. Uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jedną pracę konkursową – tylko jedną potrawę tradycyjną  

z regionu. Osoba biorąca udział w konkursie w karcie zgłoszenia podaje nazwę potrawy tradycyjnej, 

historię potrawy oraz przygotowuje opis (listę produktów oraz sposób przygotowania potrawy) 

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie „Karty zgłoszenia” oraz „Oświadczenia”. 

Formularz karty zgłoszenia i oświadczenia jest dostępny na stronie internetowej Organizatora: 

www.stowarzyszenienarew.org.pl oraz w siedzibie biura Stowarzyszenia N.A.R.E.W.. Karta zgłoszenia i 

oświadczenie powinny być w jednej kopercie wraz z pracą konkursową. Komisja konkursowa nie będzie 

oceniać prac bez dołączonej karty zgłoszenia i oświadczenia. 

5. Uczestnik konkursu ma obowiązek złożyć oświadczenie wraz ze zgodą na podanie danych  

osobowych w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych osobowych  

uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz pracy (filmu) na stronie  

Stowarzyszenia N.A.R.E.W. i w innych mediach, gdzie prace będą prezentowane. Osoby niepełnoletnie 

dołączają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w konkursie. Organizator podkreśla, że 

nadesłane dane osobowe będą wykorzystane jedynie do realizacji konkursu. 

6. Uczestnik wysyłając prace konkursowe oświadcza, że osoby znajdujące się na przesłanych pracach  

wyrażają zgodę na ich publikację. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia nadesłanych prac konkursowych, które nie  

spełniają wymagań Regulaminu. 

 

§ 4. Miejsce i termin nadsyłania prac 

1. Prace konkursowe należy przesłać pocztą na adres: Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja  

Rozwoju Ekonomicznego Wsi (z dopiskiem: „KONKURS KULINARNY – KULINARNE TRADYCJE”) lub 

dostarczyć osobiście. Prace powinny być dostarczone w zamkniętych kopertach z napisem „KONKURS 

KULINARNY – KULINARNE TRADYCJE”. 

2. Termin składania prac upływa z dniem 30 grudnia 2021 r. Liczy się data stempla pocztowego bądź daty 

wpływu pracy do biura. 

3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia nadesłanych  

prac konkursowych. Przesłane materiały nie będą zwracane. 

§ 5. Komisja konkursowa 

1. Prace będą oceniane przez Jury powołane przez Organizatora konkursu, złożone z pracowników  

Stowarzyszenia N.A.R.E.W.. 

2. Kryteria oceny 

L.p. 
 

Kryterium oceny Punktacja 

1 Związek potrawy z regionem 0-5 

2 Opisana tradycja i historia przepisu (potrawy) (opis tradycji, 
ciekawostki/anegdoty rodzinne związane z przepisem, opis od ilu pokoleń 
danie jest wykonywane). 

0-5 

3 Pomysłowość, oryginalność i kreatywność zaprezentowania potrawy na 
filmie 

0-5 

4 Estetyka, technika i jakość pracy (filmu) 0-5 

3. Jury, w związku z niezadowalającym poziomem prac, ma prawo nie przyznania wszystkich nagród 

konkursie.  

4. Decyzja Jury o wyborze najlepszych prac oraz o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia jest ostateczna i nie 

przysługuje od niej prawo odwołania. 
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§ 6. Nagrody 

1. W konkursie dla autorów najciekawszych prac konkursowych zostaną przyznane następujące nagrody i 

wyróżnienia:  

• I nagroda: Hulajnoga elektryczna;  

• 2 x II nagroda: Rower;  

• 2 x III nagroda: Aparat Instax  

Każdy z uczestników otrzyma zestaw gadżetów Stowarzyszenia N.A.R.E.W.  

2. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną, ani na inną 

Nagrodę. 

 

§ 7. Ogłoszenie wyników i przekazanie nagród 

1. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie zwycięzców nastąpi do dnia 17 stycznia 2021 r.  

2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www oraz profilu Facebook Organizatora.   

3. Wręczenie nagród i gadżetów nastąpi w biurze Stowarzyszenia N.A.R.E.W.  

4. W przypadku braku kontaktu ze strony Uczestnika w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu  

(mimo prób kontaktu ze strony Organizatora), będzie skutkować wykluczeniem Uczestnika z  

Konkursu i przeniesieniem nagrody na inną osobę. 

 

§ 8. Prawa autorskie 

 

1. Przesłane prace przechodzą na własność Organizatora i będą wykorzystywane w działaniach  

informacyjnych i promocyjnych realizowanych w ramach projektu „Kulinarne Unikaty Lokalną Tradycją”, 

oraz Stowarzyszenia N.A.R.E.W..  

2. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez  

wypłacenia honorariów autorskich.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego prezentowania i publikacji prac konkursowych  

w celach promocyjnych regionu w: prasie, telewizji, Internecie, na nośnikach reklamy zewnętrznej  

oraz w wydawnictwach informacyjno-promocyjnych.  

4. Prawa autorskie do prac konkursowych (w tym fotografii, filmów itp.), które będą wykorzystywane  

do promocji projektu „Kulinarne Unikaty Lokalną Tradycją”, oraz Stowarzyszenia N.A.R.E.W., pozostają 

własnością ich autorów. Z tego tytułu Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej, a w 

razie skierowania przeciwko Organizatorowi roszczenia przez osobę trzecią ze względu na naruszenie jej 

praw autorskich, uczestnik konkursu ponosi odpowiedzialność cywilno-prawną z tytułu wad prawnych 

wykonanych prac konkursowych. 

 

§ 9. Ochrona danych osobowych 

 

Informacja Administratora – Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1 i 2 Rozporządzenia 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, RODO). 

Informuję, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja 

Rozwoju Ekonomicznego Wsi z siedzibą ul. Lipowa 4, 18-106 Turośń Kościelna. 

2. Zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można 

się kontaktować pod adresem poczty elektronicznej: inspektor@stowarzyszenienarew.org.pl 

3. Państwa dane osobowe są przetwarzania w celu realizacji konkursu kulinarnego „KULINARNE TRADYCJE 

na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 



 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Ministerstwo Rolnictwa i  Rozwoju Wsi. 

 

kwietnia 2016 r. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie będzie wynikało z przepisów prawa 

zostaniecie Państwo poproszeni o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie dotyczących danych 

osobowych. Niezależnie od podstawy prawnej przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych 

Administrator gwarantuje, że Państwa dane są przetwarzane w minimalnym zakresie umożliwiającym 

realizację ściśle określonego celu. 

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podpisanych umów 

powierzenia mogą zostać osoby upoważnione przez Administratora, podmioty upoważnione na 

podstawie przepisów prawa, podmioty prowadzącym działalność bankową, operatorzy pocztowi, 

kurierzy oraz obsługa informatyczna. 

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego 

zostały zebrane. Kryteria ustalenia tego okresu wynikają głownie z przepisów prawa dotyczących 

archiwizacji, przepisów merytorycznych. 

6. Przysługuje Państwu, w zależności od charakteru przetwarzania, prawo dostępu do treści swoich danych 

osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 

sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dodatkowo w przypadku, gdy podstawą przetwarzania 

Państwa danych osobowych jest Państwa dobrowolna zgoda, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia 

wyrażonej zgody w dowolnym momencie. 

7. Podanie przez Państwa danych osobowych, w zależności od ściśle określonego celu przetwarzania, może 

być wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy. 

8. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 

profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 

 

§ 10. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin udostępniony jest w siedzibie Organizatora.  

2. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu może ewentualnie znajdować się w materiałach  

reklamowych lub promocyjnych dotyczących Konkursu. Skrócone opisy zasad przeprowadzenia  

Konkursu mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną posiadają wyłącznie przepisy  

Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.   

3. Organizator zastrzega sobie jednostronnie prawo nanoszenia zmian w niniejszym Regulaminie w  

celu usprawnienia funkcjonowania Konkursu lub jego modyfikacji, w zakresie, w jakim nie wpłynie  

to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia terminu zakończenia  

konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.  

5. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny oraz do nie  

wyłaniania zwycięzców.  

6. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie lub  

podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z konkursu.  

7. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego  

regulaminu.  

8. Informacji o konkursie udzielają pracownicy Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - tel. 601 890 187, email: 

r.chelstowski@stowarzyszenienarew.org.pl. 

  


