
REGULAMIN KONKURSU DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH pn.
„NAJLEPSZE STOISKO SMAKÓW REGIONALNYCH” 2022

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

a) Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie „Najlepsze stoisko

Smaków Regionalnych”, zwanym dalej „Konkursem”, którego organizatorem jest: Gmina
Piątnica (adres: Urząd Gminy Piątnica ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica

Poduchowna).Uczestnicy konkursu - koła gospodyń wiejskich oraz stowarzyszenia skupiające

kobiety z terenów wiejskich biorące udział  w konkursie po wcześniejszym zgłoszeniu się.

b) Treść niniejszego Regulaminu zostaje podana do publicznej wiadomości i będzie dostępna do

czasu rozstrzygnięcia Konkursu:

a) poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Organizatora: www.gminapiatnica.pl;

b) w siedzibie Organizatora.

c) Konkurs odbędzie się trakcie trwania Festiwalu Smaków Regionalnych Smakoff Piątnica na

terenie boiska trawiastego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. mjr. Władysława Raginisa przy

ul. Szkolnej 29 w Piątnicy Poduchownej.

d) Formularz zgłoszeniowy do uczestnictwa w konkursie dostępny jest na stronie internetowej

www.gminapiatnica.pl oraz w załączniku niniejszego regulaminu.

e) Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym,

loterią pomocową, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej

przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz.

2094, z późn. zm.).

a) Wydarzenie zorganizowane w ramach projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”,

finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

§2
CEL KONKURSU

a) promowanie regionalnych potraw, a także bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji

kulinarnych;

b) promowanie i wspieranie kół gospodyń wiejskich, w szczególności w zakresie aktywizacji

wspólnot i społeczności lokalnych na obszarach wiejskich.

§3
PRZEDMIOT KONKURSU

1. Przedmiotem Konkursu jest prezentacja stoiska KGW polegająca na przygotowaniu stanowiska

nawiązującego do tradycji kulturalnych oraz tradycyjnych potraw regionalnych

charakterystycznych dla regionu działania koła gospodyń wiejskich lub stowarzyszenia,

o którym mowa w § 4 ust. 1, zwanej dalej „Pracą konkursową”. Przez potrawy regionalne

rozumie się potrawy związane z danym obszarem geograficznym, które wywodzą się z tradycji i

kultywowanych w danym regionie zwyczajów.
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2. Współorganizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Prac konkursowych

sprzecznych z przepisami prawa, zasadami etyki lub z innych względów sprawiających, że nie

nadają się one do publicznej prezentacji.

3. Zgłoszone Prace konkursowe muszą być wynikiem indywidualnej twórczości członków kół

gospodyń wiejskich lub stowarzyszeń, o których mowa w § 4 ust. 1, muszą być wolne od wad

prawnych, obciążeń lub roszczeń osób trzecich.

§4
WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIE UDZIAŁU DO KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być koła gospodyń wiejskich oraz stowarzyszenia skupiające

kobiety z terenów wiejskich, których celem statutowym działania jest m.in. promocja

i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych, działalność wspomagająca rozwój wspólnot

i społeczności lokalnych, rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej

i regionalnej, upowszechnianie i rozwój form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych

metod prowadzenia gospodarstw domowych, zwane dalej „KGW”. KGW muszą posiadać
osobowość prawną i własny rachunek bankowy zarejestrowany na ten podmiot.

2. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie przez upoważnionego przedstawiciela KGW w
terminie do 1 sierpnia 2022 r. do godziny 15:00, drogą elektroniczną, formularza, do którego

link jest dostępny na stronie www.gminapiatnica.pl/. Wzór Formularza zgłoszeniowego określa

załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. W treści Formularza zgłoszeniowego należy podać:

1) nazwę koła gospodyń wiejskich

2) imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania KGW;

3) nazwę powiatu, w którym działa KGW;

4) nazwę województwa, w którym działa KGW;

5) dane do kontaktu: e-mail i telefon;

6) adres strony internetowej lub kont na portalach społecznościowych KGW (pole

nieobowiązkowe).

4. Zgłoszenie można przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail:

e.cwalina@gminapiatnica.pl
5. Każde KGW może zgłosić do udziału w Konkursie wyłącznie jedno stanowisko. W przypadku

zgłoszenia więcej niż jednego stanowiska, KGW podlega wykluczeniu z udziału w Konkursie.

6. Przystąpienie do Konkursu oraz akceptacja niniejszego Regulaminu następuje w momencie

przesłania Formularza zgłoszeniowego.

7. W przypadku, gdy podane w Formularzu zgłoszeniowym dane do kontaktu w zakresie adresu

e-mail i/lub numeru telefonu są własnością osoby fizycznej, osoba, której dane dotyczą udziela

Organizatorowi zgody na ich przetwarzanie poprzez akceptację zgody na ich przetwarzanie

zawartej w treści oświadczeń pod Formularzem zgłoszeniowym.

8. Przesłanie Formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki

uczestnictwa, określone w postanowieniach niniejszego Regulaminu, z którymi KGW

zobowiązane są się zapoznać.

9. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

10. Koszty wykonania i prezentacji Pracy Konkursowej ponosi KGW zgłaszające udział

w Konkursie.
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11. W Konkursie nie będą brały udziału KGW, które:

1) zgłosiły swój udział w Konkursie inaczej niż za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego;

2) przesłały formularz zgłoszeniowy niezawierający informacji i danych pozwalających na

identyfikację KGW;

3) przesłały formularz zgłoszeniowy po upływie terminu określonego w ust. 3.

12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wezwania poszczególnych KGW do uzupełniania

Formularza zgłoszeniowego.

§5
ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU

13. Ogłoszenie o organizacji Konkursu zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez:

a) zamieszczenie na stronie internetowej www.giminapiatnicapl;

b) rozesłanie w formie elektronicznej do KGW;

c) publikację w masowych środkach przekazu, tj. np. w radiu, w telewizji, w mediach

społecznościowych Gminy Piątnica

§6
KOMISJE KONKURSOWE

1. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: Aneta i Jasiek Kuroń, Dariusz Sienicki. Artur

Wierzbowski Wójt Gminy Piątnica.

2. Członkowie Komisji Konkursowej przed przystąpieniem do wykonania czynności, składają

pisemne oświadczenie o braku wystąpienia okoliczności prawnych lub faktycznych, które

mogłyby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności. W przypadku ujawnienia się

takich okoliczności w toku postępowania Członek Komisji Konkursowej zobowiązany jest do

wyłączenia się z dalszego udziału w pracach Komisji/Jury.

3. Pracami Komisji Konkursowej kieruje Przewodniczący. Obrady Komisji Konkursowej są tajne

i odbywają się w obecności, co najmniej połowy składu.

4. Komisja Konkursowa są niezależne w ocenie i wyborze laureatów Konkursu każdego z Etapów.

5. Komisja Konkursowa rozstrzygnięcia Konkursu w formie protokołu podpisanego przez

obecnych członków Komisji Konkursowej.

6. Komisja Konkursowa decyduje o przyznaniu nagród.

7. W przypadku uzyskania przez dwie Prace konkursowe jednakowej oceny, ustalenie lokaty

odbędzie się w drodze głosowania członków Komisji Konkursowej, poprzedzonego dyskusją,

a w razie równej liczby głosów – ostateczna decyzja należy do Przewodniczącego Komisji

Konkursowej.

§7
KRYTERIA OCENY
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Ocena Prac Konkursowych będzie wykonywana przez odpowiednio Komisję Konkursową

z uwzględnieniem następujących kryteriów:

W zakresie przygotowania i zaprezentowania potrawy konkursowej, podczas zorganizowanego

wydarzenia

spełnienie warunków określonych Regulaminem 10%

walory degustacyjne potraw, tj.: smak i zestawienie smakowe składników, aromat potrawy,

tekstura poszczególnych elementów potrawy

60%

wykonanie i sposób prezentacji potrawy konkursowej, tj.: proporcjonalność dania, estetyka

prezentacji potrawy na talerzu, kolorystyka, kreatywność

20%

regionalne elementy dekoracyjne i estetyka wyglądu 10%

§8
OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

1. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie informacji:

a) Podczas zakończenia konkursu w dniu 06.08.2022 r.

b) na stronie internetowej Organizatora www.gminapiatnica.pl

§9
NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie będą nagrody pieniężne oraz nagrody dodatkowe:

▪ I miejsce: 1000,00 zł

▪ II miejsce: 700,00 zł

▪ III miejsce: 500,00 zł

2. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania wyróżnień w Konkursie.

3. Nagrody pieniężnej nie można zamienić na inną nagrodę rzeczową.

4. Nagrody zostaną przyznane laureatom, zgodnie z wynikami oceny Komisji Konkursowych/Jury

Konkursowego przeprowadzonej w trybie określonym w § 6, wg. kryteriów określonych w § 7.

5. Dowodem wydania nagrody będzie potwierdzenie jej osobistego odbioru odnotowane

w protokole.

6. KGW wyłonionym jako laureaci Konkursu nie przysługuje możliwość przeniesienia prawa do

uzyskania nagrody na osoby trzecie.

7. Niezależnie od nagród, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Organizator dopuszcza

ufundowanie nagród przez inne niż Organizator podmioty, zwane dalej „Fundatorem”.

8. KGW wyłonione jako Laureaci Konkursu mogą przeznaczyć otrzymaną nagrodę pieniężną

jedynie na dowolny cel statutowy KGW.
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§10
ZASADY WYKLUCZANIA I UNIEWAŻNIENIA KONKURSU

1. Uczestnicy niespełniający warunków wymienionych w § 4 podlegają wykluczeniu z udziału

w Konkursie. Do podjęcia decyzji o wykluczenia Uczestnika uprawniona jest Komisja

Konkursowa.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu, w dowolnym czasie,

w przypadku gdy nie zgłoszono, co najmniej pięciu stanowisk konkursowych.

3. Organizatorowi przysługuje również uprawnienie do unieważnienia Konkursu w każdym czasie,

bez podania przyczyny.

§11
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator danych osobowych.

Z Organizatorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych

pozyskanych w związku z organizacją Konkursu, jest Urząd Gminy Piątnica z siedzibą

w Piątnicy Poduchownej (18-421) przy ul. Stawiskowskiej 53. Z administratorem może się

Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl lub pisemnie na

adres korespondencyjny: Urząd Gminy Piątnica ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica

Poduchowna.

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
W Urzędzie Gminy Piątnica wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym

może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych

osobowych pod adresem e-mail: l.mertin@gminapiatnica.pl lub pisemnie na adres naszej

siedziby, wskazany w ust 1 pkt 1.

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.
Jako Organizator, na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przetwarzać

będzie dane osobowe zawarte w Formularzu zgłoszeniowym w zakresie imienia i nazwiska

osoby upoważnionej do reprezentowania KGW oraz w zakresie nr telefonu i adresu email –

wyłącznie w przypadku gdy dane te dotyczą osoby fizycznej reprezentującej KGW. Pozyskane

dane przetwarzane będą w celach związanych z organizacją, przeprowadzeniem

i rozstrzygnięciem Konkursu oraz w celu realizacji obowiązków Organizatora dotyczących

ewidencji korespondencji i archiwizacji dokumentacji zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164, z późn. zm.), co stanowi

o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w oparciu o przesłankę legalności ich

przetwarzania, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. a i c 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, z późn. zm.), dalej jako „RODO”.
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W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie przez Organizatora wizerunku, Organizator

przetwarzać będzie, każdy z nich odrębnie, wizerunek osób utrwalony w trakcie wydarzenia na

podstawie tej zgody w celach promocyjno-informacyjnych oraz dokumentujących działania Urzędu

Gminy Piątnica;

Wszystkim osobom, których dane osobowe Organizator przetwarzać będzie na podstawie zgody na ich

przetwarzanie przysługuje prawo do wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych,

ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie

zgody przed jej wycofaniem. W przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Organizator usunie dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody o ile nie wskażą innej podstawy

prawnej na dalsze ich przetwarzanie.

4. Okres przetwarzania danych osobowych.
Pozyskane dane przetwarzane będą przez Organizatora do czasu osiągnięcia celu, dla którego

zostały pozyskane lub do czasu odwołania zgody i/lub przez okresy przewidziane przepisami

prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony

w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych Organizatora w zakresie

archiwizacji dokumentów, który może zostać przedłużony o okres dochodzenia roszczeń

przysługujących Organizatorowi. Zgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi dokumentacja

dotycząca organizacji Konkursu przechowywane będzie w Urząd Gminy Piątnica przez okres

5 lat licząc od dnia 1 stycznia roku następnego po roku w którym Konkurs zostanie

rozstrzygnięty.

5. Odbiorcy danych osobowych.
Przetwarzane w celach określonych w ust. 3 dane osobowe mogą zostać udostępnione innym

odbiorcom, jeżeli będzie wynikać to z przepisów prawa. Do tych danych osobowych mogą też

mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w imieniu Współorganizatorów (podmioty

przetwarzające), podmioty świadczące usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak

również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np.

podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie wizerunku, wizerunek zostanie

rozpowszechniany przez każdego ze Współorganizatorów odrębnie na podstawie wyrażonej

zgody na jego przetwarzanie na zasadach określonych w treści udzielonej zgody.

6. Prawa osób, których dane dotyczą.
Zgodnie z RODO osobom, których dane będą przetwarzane w celach określonych w ust. 3,

przysługuje:

a) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy danych

przetwarzanych na podstawie zgody);

b) prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;

c) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

d) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w

celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania

władzy publicznej;

e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć

możliwość skorzystania z tego praw.

W celu skorzystania z któregokolwiek z tych uprawnień, prosimy o kontakt z jednym z Inspektorów

Ochrony Danych Osobowych, wskazanym w ust. 2 lub pisemnie na adresy siedziby jednego ze

Współorganizatorów, wskazane w ust. 1. Wszystkie osoby, których dane przetwarzamy, mają prawo do
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wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem

przetwarzanie danych osobowych.

7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych.
Podanie danych osobowych w Formularzu zgłoszeniowym ma charakter dobrowolny, ale jest

warunkiem niezbędnym do zgłoszenia i udziału w Konkursie.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
W oparciu o dane osobowe pozyskane w związku z organizacją i rozstrzygnięciem Konkursu

Współorganizatorzy nie będą podejmowali wobec osób, których dane dotyczą,

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

§12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.

2. Postanowienia Regulaminu stanowią podstawę do prowadzenia Konkursu, a ich interpretacja

należy odpowiednio do Komisji Konkursowej lub Jury Konkursowego.

3. W trakcie trwania Konkursu Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień

Regulaminu w każdym czasie, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa

w Konkursie.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do nich z przyczyn od

nich niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy urządzeń uczestnika Konkursu.

5. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez osoby upoważnione do

reprezentowania KGW w Formularzach zgłoszeniowych niepełnych lub nieprawdziwych

danych.

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu mają zastosowanie powszechnie

obowiązujące przepisy prawa, w tym Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062, z póżn. zm.).

7. Osobami upoważnionymi do kontaktu z uczestnikami Konkursu w zakresie wszelkich pytań,

uwag i wyjaśnień dotyczących Regulaminu Konkursu oraz organizacji Konkursu, są:

a) Edyta Cwalina, tel. 517 040 242, e-mail: e.cwalina@gminapiatnica.pl

8. Organizator przechowywać będzie dokumentację Konkursu przez okres 5 lat od dnia

rozstrzygnięcia Konkursu w sposób gwarantujący jej bezpieczeństwo.

ORGANIZATOR

Załączniki:

1. Formularz zgłoszeniowy do konkursu „Najlepsze stanowisko Smaków Regionalnych”

Urząd Gminy Piątnica
ul. Stawiskowska 53
18-421 Piątnica Poduchowna

www.gminapiatnica.pl
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tel. 86 216 24 76

http://www.gminapiatnica.pl/


Formularz zgłoszeniowy do konkursu

„Najlepsze stanowisko Smaków Regionalnych”
 

Jako osoba upoważniona do reprezentowania KGW, po zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu

Konkursu „Najlepsze stoisko Smaku Regionów” zgłaszam do udziału w Konkursie:

1. Nazwa Koła Gospodyń Wiejskich:

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

2. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania KGW

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

3. Powiat, w którym działa KGW

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

4. Dane do kontaktu – e-mail i telefon:

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

5. Adres strony internetowej lub portalu społecznościowego KGW (pole nieobowiązkowe):

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

6. Oświadczam, że KGW, w przypadku przyznania nagrody pieniężnej, zobowiązuje się do

przeznaczenia całości otrzymanych środków na wydatki związane z działalnością statutową

KGW.

7. Zgoda na przetwarzanie danych W związku ze zgłoszeniem udziału w Konkursie „Najlepsze

stanowisko Smaków Regionalnych”:

Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora ww.

Konkursu, tj.: Urząd Gminy Piątnica (18-421 Piątnica Poduchowna, ul. Stawiskowska 53), moich

danych osobowych w zakresie: imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych w zakresie adresu

e-mail* i nr telefonu* udostępnionych przeze mnie jako osoby upoważnionej do

reprezentowania zgłoszonego KGW w celach związanych z organizacją, przeprowadzeniem

i rozstrzygnięciem Konkursu „Najlepsze stanowisko Smaków Regionalnych”.

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią informacji dotyczącej

przetwarzania moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu, zawartych w § 11

Regulaminu ww. Konkursu, i w pełni je akceptuję.

Urząd Gminy Piątnica
ul. Stawiskowska 53
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______________________________

                                                                               Data i podpis uczestnika
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