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REGULAMIN 

XII Konkursu na Najsmaczniejszą Potrawę Powiatu Kieleckiego. 

1. Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Kielcach i Gmina Miedziana Góra. 

2. Tematem przewodnim tegorocznego konkursu jest  „Zupa na każdą okazję”. 

3. Konkurs adresowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich, Gospodarstw Agroturystycznych i osób 

indywidualnych mieszkających na terenie powiatu kieleckiego. 

4. Celem konkursu jest promocja regionalnej kuchni i jej walorów smakowych. 

5. Konkurs ma charakter pokazu połączonego z degustacją. Po rozstrzygnięciu konkursu, jego 

uczestnicy mogą sprzedawać swoje wyroby podczas imprezy towarzyszącej. 

6. Do udziału w konkursie kulinarnym Gmina musi zgłosić pisemnie udział podmiotów  

z własnej gminy (jeden podmiot z sołectwa). Pisemne zgłoszenie jest równoznaczne  

z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do umieszczenia informacji 

o uczestnikach i potrawach w różnego rodzaju materiałach. 

7. Do każdej potrawy powinien być dołączony czytelny przepis na potrawę pisany  drukowanymi 

literami - porcja dla 4 osób. 

8. Koszt przygotowania potrawy ponosi uczestnik konkursu. 

9. Prezentacje kulinarne potraw odbędą się w Miedzianej Górze na rynku w dniu  

7 lipca 2019 r.  od godz. 14.00 

10. Udział w konkursie należy zgłosić na karcie dołączonej do regulaminu do dnia  

19.06.2019 r. na adres Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44,  

25-211 Kielce, e-mail: siczek.k@powiat.kielce.pl  

11. Rozstrzygnięcie konkursu dokona komisja powołana przez Starostę Kieleckiego  

w oparciu o następujące kryteria: - estetyka i forma podania, - sposób prezentacji,  

- walory smakowe, - innowacyjność produktu. 

12. Organizator przewiduje dla zwycięzców nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe  

w Kielcach. 

13. W karcie zgłoszenia należy podać dane do przelewu bankowego osoby reprezentującej dany 

podmiot biorący udział w konkursie. 

14. Wszystkie potrawy biorące udział w Konkursie zostaną opublikowane w specjalnym 

wydawnictwie. 

15. Każdy uczestniczący w konkursie podmiot, winien posiadać akcesoria niezbędne do  pokazu  

i degustacji potrawy (w tym przedłużacz do poboru prądu). 
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16. Organizator zapewnia uczestnikom miejsce do prezentacji potrawy w postaci stolika,  

2 krzeseł pod zadaszeniem. Podmioty biorące udział w Konkursie nie mogą posiadać 

własnych namiotów. 

17. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię, 

nazwisko, adres) i publikację, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia, zgłoszonych do 

konkursu przepisów oraz zdjęć potraw konkursowych. 

18. Każdy uczestnik biorący udział w Konkursie udziela zgody na wykorzystanie wizerunku  

w fotorelacji z przebiegu wydarzenia. Organizator utrwala przebieg Konkursu dla celów 

dokumentacji, promocji lub reklamy Konkursu oraz sponsorów  

w przyszłych latach. Wizerunek osób biorących udział w Konkursie może zostać utrwalony,  

a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, 

reklamowych oraz promocyjnych, bez uprzedniej konsultacji  

z zainteresowanymi osobami mając na uwadze ich dobro i godność osobistą - na co 

uczestnicy wyrażają zgodę. Uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu 

wykorzystania wizerunku. 

19. Zakres przetwarzania danych osobowych obejmuje dane niezbędne do realizacji Konkursu  

i oznacza w szczególności:  

a. nazwisko i imię/imiona, 

b. ulica, kod, miejscowość, gmina, 

c. numer telefonu, 

d. adres e-mail, 

e. numer konta upoważnionej przez zespół osoby odbierającej nagrodę finansową. 

20. Administratorem danych jest Starostwo Powiatowe w Kielcach. Powierzenie danych jest 

nieodpłatne. 

21. Starostwo Powiatowe w Kielcach zobowiązuje się do: 

a. podjęcia środków zabezpieczających zbiory danych, o których mowa w art. 36 – 39 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1590 ze zm.), oraz spełnienia wymagań określonych w przepisach, o których 

mowa w art. 39 a ww. ustawy przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych. 

b. zapewnienia, że dane będą przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację 

osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu 

przetwarzania. 

c. niezwłocznego informowania o wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych 

osobowych lub ich niewłaściwym użyciu, a także o wszelkich czynnościach 

związanych z realizacją w/w Konkursu prowadzonych przez Generalnego Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub sądami. 

d. realizacji obowiązku informacyjnego wobec osób biorących udział w Konkursie. 

 

 

     Uczestnicy konkursu powinni przygotować i zgłosić stoisko do godziny 13.30 w  dniu imprezy. 


