
 

 
 

REGULAMIN 
  Konkursu Kulinarnego „Ryby z Roztocza”  

organizowanego w ramach 

Krasnobrodzkiego Pikniku Rybackiego  
Krasnobród – 09.07.2022 

 
 
I. ORGANIZATOR 
Krasnobrodzki Dom Kultury 
ul. 3 Maja 26 
22-440 Krasnobród 
tel. 84 660 71 17 
e-mail: kontakt@kultura.krasnobrod.pl 
 
II. FINANSOWANIE 
Konkurs jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia 
i spójności terytorialnej” Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020,  
w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie Rybacka Lokalna 
Grupa Działania „Roztocze”. 
 
III. DATA I MIEJSCE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU 
- 09 lipca 2022 r. – Krasnobród, teren rekreacyjny przy ul. Partyzantów (w sąsiedztwie 
zalewu) 
 
IV. CEL KONKURSU: 
- promocja lokalnych potraw z ryby, 
- popularyzacja i pogłębianie wiedzy kulinarnej, 
- popularyzacja wiedzy o tematyce związanej  z  rozwojem  obszaru  LSR  RLGD  
 „Roztocze”, 
- wymiana doświadczeń i przepisów, 
- integracja społeczności lokalnych. 
 
V. UCZESTNICY KONKURSU: 
Uczestnikami Konkursu są 5-osobowe drużyny reprezentujące koła gospodyń wiejskich 
i stowarzyszenia z gmin z obszaru RLGD „Roztocze”.  
 
VI. WARUNKI UCZESTNICTWA 
1. Przystąpienie do konkursu następuje poprzez wypełnienie i dostarczenie przez osobę 

reprezentującą drużynę (osobiście, pocztową, faksem lub pocztą elektroniczną) 
najpóźniej do dnia 06.07.2022r. do siedziby Organizatora: 
a) Karty zgłoszenia wg wzoru określonego w Załączniku Nr 1 do niniejszego 

regulaminu. 
b) Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

i wizerunku wg wzoru określonego w Załączniku Nr 2. 
c) Oświadczenie o którym mowa w pkt. VI.1 b) podpisują również pozostali 

członkowie drużyny. 



 

2. Liczba uczestników jest ograniczona. O przyjęciu drużyny do konkursu  decyduje 
kolejność zgłoszenia.  

3. Jedna drużyna może zgłosić do konkursu tylko 1 potrawę.  
4. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przygotowania potrawy, której składnikiem 

są ryby słodkowodne oraz dostarczenia jej w dniu 09.07.2022 r. na miejsce 
organizacji Krasnobrodzkiego Pikniku Rybackiego. 

5. Harmonogram konkursu: 
- godz. 16.45 – dostarczenie potraw konkursowych, 
- godz. 17.00 – ocena potraw przez Komisję konkursową  
- godz. 18.00 - podsumowanie Konkursu wraz z ogłoszeniem wyników i wręczeniem 
nagród. 

 
VII. OCENA PRAC:  
1. Oceny potraw dokona Komisja konkursowa powołana przez Organizatora. 
2. Oceniane będą: sposób serwowania, ogólne wrażenie estetyczne, smak, związek z 

regionem, oryginalność, stopień trudności w przyrządzaniu.  
3. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 
4. Z posiedzenia komisji konkursowej zostanie sporządzony protokół. 
 
VIII. NAGRODY:  
Organizator zapewnia:  
1. Nagrody rzeczowe i dyplomy dla laureatów konkursu za I, II, III i IV miejsce. 
2. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa.  
 
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  
1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do publikowania imion, nazwisk, zdjęć  

i informacji o zwycięzcach i uczestnikach konkursu oraz do zamieszczania informacji 
o potrawach konkursowych w swoich materiałach i kampaniach promocyjnych.  

2. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte 
w regulaminie.  

3. Regulamin Konkursu udostępniony jest do wglądu w siedzibie organizatora, a także 
na stronie internetowej www.kultura.krasnobrod.pl i www.krasnobrod.pl. 

4. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody uczestników 
na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z organizacją imprezy 
oraz wykorzystanie wizerunku w działaniach medialnych i promocyjnych. 

5. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy regulamin rozstrzyga Organizator.  
 
X. KONTAKT, ZGŁOSZENIA i SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: 

 
Krasnobrodzki Dom Kultury 

ul. 3 Maja 26, 22-440 Krasnobród 
tel. 84 660 71 17, e-mail: kontakt@kultura.krasnobrod.pl 

www.kultura.krasnobrod.pl 
 



 

 
Załącznik Nr 1  

do Regulaminu Konkursu Kulinarnego  
„Ryby z Roztocza” 

 
 
 
ZGŁOSZENIE NR …………… 
(wypełnia organizator) 

 
 
 
 

KARTA ZGŁOSZENIA 
udziału w  Konkursie Kulinarnym 

 organizowanym w ramach Krasnobrodzkiego Pikniku Rybackiego  
w dniu 9 lipca 2022 r. 

 

należy dostarczyć do 06.07.2022r. 
 

1. Uczestnik Konkursu (nazwa stowarzyszenia, KGW) 

………………………………………………………………………………………………….. 

2. Miejscowość  

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

3.  Imię i nazwisko osoby reprezentującej uczestnika 

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

4. Nr telefonu i e-mail osoby reprezentującej drużynę 

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

5. NAZWA POTRAWY zgłoszonej do konkursu 

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

 

Składniki: 

……………………...…………………………………………………………………………

…………………………………………...……………………………………………………

….………..……………………………………………………………………………………

……..………………………………………………………………………………………..…

…………….……………………………...…………………………………………………... 

……………………...…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………...………

………………………………………………………………………………………..………. 



 

Opis przygotowania: 

…………………………………………………………………………………………………

……….…………………………………...……………………………………………………

…………….……………………………………...……………………………………………

…………………………………………………………………………………………….……

….…..…………………………………………………………………………………………

…………………………………………….………..………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………

…….…………………………………….……..………………………………………………

……….………………………………………………………………………………….……..

……….………………………………………………………………………………….…….. 

……………………………………………………………………………………….…..……………….

………………………………………………………………………………….……..…………………. 

 
 
 Zapoznałam/em się i akceptuję regulamin konkursu.  
 

 

…………………………………………… 
                  Data /Podpis  
  



 

Załącznik Nr 2  
do Regulaminu Konkursu kulinarnego  

„Ryby z Roztocza” 
 

 
 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
 Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 
27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
951461WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L z 2016r. nr 11911- 
(zwanym dalej RODO) oraz ustawy z dnia 10.05.2018 r O ochronie danych osobowych (Dz. 
U z 2018 i, poz. 1000) - wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 
Krasnobrodzki Dom Kultury w celu realizacji Konkursu kulinarnego „Ryby z Roztocza” 
organizowanego w ramach Krasnobrodzkiego Pikniku Rybackiego w dniu 9 lipca 2022 r. 
oraz ewentualnego udostępnienia przedmiotowych danych uprawnionym z mocy prawa 
podmiotom w tym w celach kontrolnych. 
1. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, nr telefonu, e-mail. 
2. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne. 
3. Administratorem danych osobowych jest Krasnobrodzki Dom Kultury 

www.kultura.krasnobrod.pl 
4. W sprawach związanych z danymi proszę kontaktować się z Administratorem. 
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu 

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym 
przepisów archiwalnych.  

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 
− dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - 
prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
Państwa danych. 

− wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych 
odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 
 
……………………………. 
  (data i czytelny podpis) 

 
 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie mojego wizerunku podczas Konkursu 
kulinarnego „Ryby z Roztocza”, organizowanego przez Krasnobrodzki Dom Kultury 
w ramach Krasnobrodzkiego Pikniku Rybackiego w Krasnobrodzie w dniu 9 lipca 2022 r. 
oraz umieszczanie zdjęć na stronach internetowych Organizatora, Współorganizatora oraz 
podmiotów z nim współpracujących, a także w publikacjach oraz na profilach 
społecznościowych, w celach informacyjnych i promocji realizowanego zadania. 

 
 

…………………………….. 
          (data i czytelny podpis) 

 


