
Regulamin konkursu kulinarnego

Żurawnica, lipiec 2017 r.

INFORMACJE OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet w Żurawnicy z siedzibą w Żurawnicy
1B, 22-470 Zwierzyniec, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z  siedzibą w Świdniku VI  Wydział  Gospodarczy,  pod
numerem  KRS:  0000577128,  NIP:  9223051648,  REGON:  362590320,  adres  poczty  elektronicznej:
stowarzyszenie@zurawnica.pl, zwane dalej Organizatorem.

2.  Współorganizatorem  konkursu  jest  Centrum  Kultury  i  Biblioteka  Publiczna  w  Zwierzyńcu,  ul.
Słowackiego 2,  22-470 Zwierzyniec.  Partnerem konkursu  jest  Lubelski  Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Końskowoli – Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Zamościu z Siedzibą w Sitnie.

3. Konkurs adresowany jest do mieszkańców Gminy Zwierzyniec i Gminy Szczebrzeszyn. Celem konkursu
jest:

• aktywizacja kobiet z terenu Gminy Zwierzyniec i Gminy Szczebrzeszyn

• rozwijanie umiejętności kulinarnych uczestniczek

• wymiana doświadczeń i  dobrych praktyk w zakresie działania organizacji  kobiecych na terenach

wiejskich.

4.  Prezentacja  konkursowa  i  degustacja  potraw  odbędzie  się  w  dniu  16  lipca  2017  r.  podczas  pikniku
rodzinnego w Żurawnicy. Tego samego dnia nastąpi rozstrzygnięcie konkursu.

WARUNKI UCZESTNICTWA

5.  Przystąpienie  do  konkursu  następuje  poprzez  zgłoszenie  chęci  uczestnictwa osobiście  lub  drogą
elektroniczną najpóźniej do dnia 14 lipca 2017 r. oraz akceptację niniejszego regulaminu.

6.  Uczestnicy  konkursu  są  zobowiązani  do  dostarczenia  wcześniej  przygotowanych  potraw  na  miejsce
oficjalnego  rozstrzygnięcia  konkursu  z  uwzględnieniem degustacji  przez  komisję  konkursową.  Potrawy
należy dostarczyć do remizy OSP w Żurawnicy 16 lipca 2017 r., w godz. 14.00-15.00.

7. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie dwie potrawy, po jednej w każdej kategorii.

8. Każda potrawa otrzyma swój numer identyfikacyjny, a komisja konkursowa nie będzie miała dostępu do
danych o uczestnikach, do momentu rozstrzygnięcia.

OCENA PRAC

9. Potrawy będą oceniane w dwóch kategoriach: „Słodkie” (np. ciasta, desery) i „Wytrawne” (np. wypieki
słone,  pierożki,  paszteciki,  zapiekanki,  sałatki,  potrawy  warzywne,  potrawy  mięsne,  potrawy
wegetariańskie itd.).

10. Oceny potraw dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. W skład komisji wejdą co
najmniej 3 osoby, w tym:

KONKURS KULINARNY � U RAWNICA 2017

mailto:stowarzyszenie@zurawnica.pl


– przedstawiciel Organizatora,
– przedstawiciel Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Zwierzyńcu,
– przedstawiciel Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
– w razie potrzeby, inne osoby o odpowiedniej wiedzy i doświadczeniu.

11. W każdej potrawie oceniony zostanie:
• smak – 10 pkt,
• oryginalność – 3 pkt,
• wrażenie ogólne – 2 pkt.

12. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Z posiedzenia komisji
konkursowej zostanie sporządzony protokół.

13. Komisja konkursowa przyzna nagrody rzeczowe 6 nagród rzeczowych (akcesoria kuchenne/książki), po 
3 w każdej kategorii.

14. Komisja konkursowa ma prawo przyznawania wyróżnień i nagród dodatkowych. Wszyscy uczestnicy 
konkursu otrzymają upominki i dyplomy uczestnictwa.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

14. Dane osobowe przekazane Organizatorowi będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
r.  o  ochronie  danych osobowych (Dz.U.  z  2002 r.,  Nr  101,  poz.  926 ze  zm.)  w celu  przeprowadzenia
konkursu i wyłonienia zwycięzców. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla
wypełnienia  prawnie usprawiedliwionych  celów administratora  danych.  Podanie  danych osobowych jest
dobrowolne,  jednak  ich  niepodanie  lub  odmowa  wyrażenia  zgody  na  ich  przetwarzanie,  uniemożliwia
uczestnictwo w konkursie. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich
poprawiania.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

15. Przystępując do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska i zdjęć
w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora.
17.  Regulamin konkursu udostępniony jest  do wglądu w siedzibie Organizatora, a także na jego stronie
internetowej www.zurawnica.pl.
18.  Wszystkie  kwestie,  których nie  obejmuje niniejszy regulamin,  ustala  Organizator z  uwzględnieniem
obowiązujących przepisów prawa.

KONTAKT

19. Dodatkowe informacje udzielane są w siedzibie organizatora (Żurawnica 1B, 22-470 Zwierzyniec), pod
numerem  telefonu  660-490-986  lub  za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej  pod  adresem
stowarzyszenie@zurawnica.pl.

Zapraszamy do udziału w Konkursie i życzymy sukcesów!
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