
Regulamin konkursu wypieków

w ramach projektu „Smaki natury w kuchni naszych babć”!

INFORMACJE OGÓLNE

1.  Organizatorem konkursu jest  Fundacja  „Sosenka”  z siedzibą w Żurawnicy  128,  22-470 Zwierzyniec,
wpisana  do  Rejestru  Stowarzyszeń  Krajowego  Rejestru  Sądowego  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy
Lublin-Wschód  w  Lublinie  z  siedzibą  w  Świdniku  VI  Wydział  Gospodarczy,  pod  numerem  KRS:
0000522851,  NIP:  922-304-97-81,  REGON:  061726399,  adres  poczty  elektronicznej:  biuro@fundacja-
sosenka.pl, zwana dalej Organizatorem.

2. Celem konkursu jest:
• promocja potraw lokalnych,
• prezentacja kuchni lokalnej Żurawnicy i Roztocza,
• aktywizacja mieszkańców i budowa więzi wewnątrz społeczności, 
• wymiana doświadczeń i przepisów, 
• wzbudzenie zainteresowania tradycyjnymi potrawami przygotowanymi z użyciem darów natury.

3. Konkurs adresowany jest do mieszkańców Żurawnicy. 

4.  Prezentacja  konkursowa  i  degustacja  potraw  odbędzie  się  w  dniu  19  lipca  2015  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 17 lipca 2015 r. oraz akceptację niniejszego regulaminu.

6. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do dostarczenia wcześniej przygotowanych wypieków na miejsce 
oficjalnego rozstrzygnięcia konkursu z uwzględnieniem degustacji przez komisję konkursową. Potrawy 
należy dostarczyć do remizy OSP w Żurawnicy 19 lipca 2015 r., w godz. 12.30-14.00.

7. Do każdego wypieku należy dołączyć w formie pisemnej przepis, według którego został przygotowany, 
ze wskazaniem autora receptury.

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

OCENA PRAC

9. Potrawy będą oceniane w dwóch kategoriach: „Wypieki słodkie” i „Wypieki słone”.

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

– przedstawiciel Sołectwa Żurawnica,
– przedstawiciel Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Zwierzyńcu,
– przedstawiciel Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
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11. W każdej potrawie oceniony zostanie:
• smak,
• sposób wykorzystania dostępnych produktów sezonowych i darów natury, 
• nawiązanie do tradycji i kultury regionu,
• oryginalność,
• wrażenie ogólne.

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

13. Komisja konkursowa przyzna 6 nagród (po 3 w każdej kategorii):

I miejsce: książka „Słony / Słodki. Kuchnia dwóch smaków”, patelnia grillowa, dyplom

II miejsce: książka „Wypieki. Najlepsze przepisy z całego świata”, forma do muffinek, dyplom

III miejsce: książka „Tradycyjna kuchnia babci / Nowoczesna kuchnia mamy”, patera obrotowa, dyplom

Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają upominki rzeczowe 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.fundacja-sosenka.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 128, 22-470 Zwierzyniec), pod
numerem telefonu 660-490-986 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem biuro@fundacja-
sosenka.pl.

Zapraszamy do udziału w Konkursie i życzymy sukcesów!
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