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REGULAMIN KONKURSU NA POTRAWY JAGODOWE 

CHOCIANOWSKIE DNI JAGODY 

29 CZERWCA 2019 R. 

 

1. Przedmiot i cele konkursu 

1.1. Organizatorem konkursu jest Regionalne Centrum Kultury oraz Gmina Chocianów. 

1.2. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najciekawszych żywnościowych produktów 

lokalnych na bazie czarnej jagody wystawionych w udekorowanych namiotach 

wystawienniczych wykonanych przez sołectwa/stowarzyszenia/KGW z terenu Gminy 

Chocianów. 

1.3. Konkurs ma na celu kultywowanie tradycji i kultury regionu poprzez promocję oryginalnych, 

lokalnych produktów żywnościowych wytwarzanych tradycyjnymi metodami na terenie miasta i gminy 

Chocianów, które będą stanowić element dziedzictwo kulinarne naszego regionu. 

2. Warunki udziału w konkursie 

2.1. W Konkursie mogą startować sołectwa lub koła gospodyń wiejskich, lokalne stowarzyszenia z 

obszaru miasta i gminy Chocianów (jedna grupa reprezentująca miejscowość), które: 

a/ Zapoznały się z niniejszym Regulaminem konkursu i akceptują jego postanowienia. 

b/ Zgłosiły swój udział w konkursie poprzez złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego w 

siedzibie Regionalnego Centrum Kultury. 

3. Każdy, kto zadeklarował chęć udziału w konkursie zobowiązany jest do zgłoszenia produktów do 

każdej z niżej wymienionych kategorii konkursu:  

I. nalewki i wina jagodowe  
II. wypieki jagodowe 
III. potrawy  
IV. przetwory jagodowe  

oraz do przygotowania dekoracji namiotu wystawienniczego nawiązującej do tematyki 

konkursu. 

W nagrodę za udział w konkursie za przygotowanie i prezentację potraw każda zgłoszona drużyna 

otrzyma od Organizatora nagrodę w wysokości 1000 zł brutto (kwota zawiera podatek). Pieniądze 

zostaną wypłacone osobie upoważnionej przez podmiot- uczestnika konkursu w terminie do dnia 10 

lipca 2019 r. 

Złożone wnioski wraz z produktami podlegają ocenie Komisji Konkursowej. 

4. Miejsce i termin składania zgłoszeń konkursowych  

Produkty do Konkursu należy zgłosić do 25 czerwca 2019 – pisemnie: osobiście, e-mailem, 

faxem lub listownie na adres Regionalnego Centrum Kultury, ul. Kościuszki 5, 59-140 Chocianów, tel. 

76/8185580, sekretariat@rckchocianow.pl.  
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W tym celu można skorzystać z gotowego formularza, stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu.  

Produkty, które nie zostaną zgłoszone w wymaganym terminie oraz bez opisów będą traktowane jako 

brak zgłoszenia. 

Gotowe produkty do Konkursu należy dostarczyć w dniu 29 czerwca 2019 (sobota), od godz. 

13.00 na teren imprezy „Chocianowskie Dni Jagody”  do specjalnie przygotowanych stoisk. 

Wystawcy po ocenie komisji konkursowej mogą nieodpłatnie rozdysponować przygotowane 

produkty pośród uczestników imprezy. Zgłoszone drużyny przygotują 1 blachę ciasta dla 

organizatora. 

a/ Produkty do pierwszej kategorii należy dostarczyć w szczelnie zamkniętych butelkach/słoikach oraz 

w butelce mniejszej, przeznaczonej do degustacji Komisji Konkursowej.  

b/ Produkty w kategorii „wypieki jagodowe” oraz „potrawy” i „przetwory jagodowe” należy dostarczyć w 

całości, uwzględniając konieczność przygotowania małych porcji dla Komisji Konkursowej. „Wypieki 

jagodowe” należy przygotować z ciasta pieczonego, w taki sposób, aby mogły być wystawione 

również w wysokich temp. (nie przygotowujemy potraw na bazie galaretek, bitej śmietany, kremów, 

chłodników, kefirów, itp.) 

c/ namiot wystawienniczy należy udekorować zgodnie z tematyką imprezy oraz z tematyką 

wsi/stowarzyszenia.  

Zgłoszona drużyna wyraża zgodę na publikację zdjęć do celów promocyjnych Regionalnego Centrum 

Kultury na stronie www.rckchocianow.pl , na stronie facebook RCK oraz na stronie internetowej Gminy 

Chocianow www.chocianow.pl 

5. Kryteria oceniania i punktacja. 

Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy 

Chocianów. 

Komisja Konkursowa oceni zaprezentowane produkty w poszczególnych kategoriach według 

następujących kryteriów i punktacji: 

1. smak i aromat: 1-5 punktów,  
2. wygląd (w tym opakowanie, podanie i przystrojenie, wrażenia estetyczne): 1-5 punktów, 
3. użycie lokalnych surowców i tradycyjność potrawy: 1-5 punktów. 
4. Różnorodność i ilość potraw – 1-5 pkt. 
5. Dekoracja stoiska – 1-5 pkt.. 

 

6. Obrady Komisji Konkursowej odbędą się w tym samym dniu. Werdykt Komisji Konkursowej jest 

niepodważalny i ostateczny. 

7. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie się 30 czerwca br. na scenie głównej 

około godziny 16:00-16:45 

 8. Wszelkich informacji na temat Konkursu udzielają pracownicy Regionalnego Centrum Kultury pod 

nr tel. 76/8185580. 

http://www.rckchocianow.pl/
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9. Nagrody w konkursie:  

Organizator – Gmina Chocianów przewiduje nagrody i wyróżnienia w postaci czeków 

bezgotówkowych do realizacji przez sołectwa/organizację/stowarzyszenia. Wydatki muszą być  

spójne z zadaniami własnymi gminy zgodnymi z ustawą o samorządzie gminnym i ustawą o funduszu 

sołeckim i być zakupem z jednej lub kilku następujących kategorii: 

1) Namioty  

2) Agregaty prądotwórcze 

3) Sprzęt nagłośnieniowy 

4) Sprzęt ogrodniczy, np. kosiarka, grabie, wąż ogrodowy, itp. 

5) Sprzęt do majsterkowania, np. młotek, wiertarka, wkrętarka, drabina, łopata, itp. 

 

Organizator – Gmina Chocianów przyznaje następujące nagrody: 

a) I – V miejsce – 1000 zł brutto 

Przyznane nagrody mają na celu poprawę funkcjonowania wsi, pobudzenie aktywności mieszkańców 

do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości. 

Zakup nie może przekroczyć wartości nagrody!  

9.1 Zasady formalne wydatkowania nagrody 

 Laureaci dokonują samodzielnie wydatkowania i rozliczenia  nagrody  
w porozumieniu z fundatorem nagród (Gmina Chocianów) 

 Wszelkie zakupy sfinansowane z nagrody powinny być opatrzone logotypami organizatorów i 
zapisem „Sfinansowano przez Gminę Chocianów w ramach Chocianowskich Dni Jagody 2019”  
(logotypy w formie elektronicznej dostępne w RCK i UMiG Chocianów) 

 Faktury/rachunki należy kierować na adres Organizatora: Gmina Chocianów,  
ul. Ratuszowa 10, 59-140 Chocianów, NIP 692-22-53-913 po uprzednim zatwierdzeniu wydatku 
przez Organizatora.  

 OSTATECZNY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA - 30 PAŹDZIERNIKA 2019 
 

10. Postanowienia końcowe 

a/ Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do zmiany w zapisach niniejszego regulaminu 

oraz do wykorzystania danych osobowych osób biorących udział w Konkursie. 

b/ Ewentualne zmiany w niniejszym regulaminie zostaną wniesione aneksem. Wszystkie osoby  

i podmioty, które zgłoszą swój udział w konkursie zostaną powiadomione o dokonanych zmianach 

osobiście przez Organizatora. 

c/ Każdy uczestnik we własnym zakresie dostarcza zgłoszone na Konkurs produkty na miejsce  

i w czasie wyznaczonym przez Organizatora.  

d/ Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska lub nazwy i 

informacji o zwycięzcach i uczestnikach konkursu oraz umieszczanie tych informacji  

w materiałach promocyjnych i informacyjnych Organizatora oraz w mediach i Internecie. 
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e/ osoby do kontaktu ze strony Regionalnego Centrum Kultury (regulamin) – pracownicy RCK, tel. 

768185580,  

f/ osoba do kontaktu ze strony Gminy Chocianów – Pani Magdalena Lech, tel. 768185020, wewn. 128 

11. Klauzula RODO 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA WIZERUNKU: 

1.Regionalne Centrum Kultury w Chocianowie informuje, że podczas organizowanego konkursu będą 

wykonywane, a następnie upubliczniane i przetwarzane zdjęcia lub filmy, na których może zostać 

uchwycony wizerunek osób obecnych, jak również ich inne dane osobowe. 

Biorąc udział w konkursie będącym częścią imprezy publicznej organizowanej przez  Regionalne 

Centrum Kultury uczestnicy oraz obserwatorzy wyrażają zgodę na upublicznianie i przetwarzanie ich 

wizerunków na zdjęciach lub filmach wykonanych podczas wydarzeń, a także ewentualnie innych 

danych osobowych. Jednocześnie Administrator Danych zapewnia, że dokłada wszelkich starań, aby 

zadbać o bezpieczeństwo danych osób biorących w imprezie. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) informujemy, że Administratorem Danych Osobowych oraz 

Państwa wizerunku jest Regionalne Centrum Kultury z siedzibą przy ul. Kościuszki 5, 59-140 

Chocianów. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty 

elektronicznej pisząc maila na adres: z.polkowski@compexpert.pl bądź telefonicznie (nr telefonu 

+48512084372).  

Wizerunek będzie przetwarzany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu 

dokumentowania, archiwizowania i rozpowszechniania informacji o działaniach podejmowanych przez 

Regionalne Centrum Kultury w Chocianowie 

Dane te w postaci wizerunku będą upubliczniane na stronie internetowej oraz na profilach Regionalne 

Centrum Kultury w mediach społecznościowych, a także udostępniane uczestnikom i organizatorom 

wydarzenia, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, udzielonej zgody lub w oparciu 

o umowę powierzenia. 

Udział w imprezie i tym samym udostępnienie danych osobowych w postaci wizerunku jest 

dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa, co jest traktowane jako wyrażenie zgody na 

upublicznianie i przetwarzanie  wizerunku. Dane w tej postaci nie będą profilowane ani transferowane 

do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. 

Każdemu uczestnikowi imprezy publicznej przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie 

jego danych, które Administrator Danych posiada w swoich zbiorach, jak również dostępu do tych 

danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Należy pamiętać, że cofnięcie 

zgody nie działa wstecz – przetwarzanie będzie legalne do chwili wycofania zgody przez osobę, której 

dane dotyczą. Przy zgłaszaniu zmian w zakresie przetwarzania swoich danych należy dokładnie 

wskazać, których zdjęć, filmów czy treści zmiany te mają dotyczyć. 
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Podstawa Prawna: 

Art. 6 ust.1 lit. a) 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 („RODO”). 

 

Załącznik nr 1: Formularz zgłoszeniowy do konkursu 

Załącznik nr 2: Zgłoszenie przedstawiciela do komisji konkursowej 

Załącznik nr 3: Informacja o numerze rejestracyjnym samochodu 

Załącznik nr 4: Oświadczenie przedstawiciela grupy 
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Załącznik nr 1  

Formularz zgłoszeniowy do konkursu na Potrawy Jagodowe 

Chocianowskie Dni Jagody, 29 czerwca 2019 r. 

 

I. Kategoria produktu -  Nalewki i wina jagodowe   

Nazwa zgłaszanego wyrobu: …………………………………………… 

Składniki:  Proszę o wypisanie głównych składników, jakie zostały użyte do wytworzenia produktu  

1/ ………………………………………….. 

2/ ………………………………………….. 

3/ ………………………………………….. 

4/ ………………………………………….. 

5/ ………………………………………….. 

6/ ………………………………………….. 

Opis tradycji wytwarzania, pochodzenia potrawy. Proszę opisać historię produktu.  

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

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

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

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

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

 

II. Kategoria produktu - Wypieki jagodowe  

Nazwa zgłaszanego wyrobu: …………………………………………… 

Składniki:  Proszę o wypisanie głównych składników, jakie zostały użyte do wytworzenia produktu  

1/ ………………………………………….. 

2/ ………………………………………….. 

3/ ………………………………………….. 

4/ ………………………………………….. 

5/ ………………………………………….. 

6/ ………………………………………….. 

Opis tradycji wytwarzania, pochodzenia potrawy. Proszę opisać historię produktu.  

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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III.  Kategoria produktu - Potrawy jagodowe 

Nazwa zgłaszanego wyrobu: …………………………………………… 

Składniki:  Proszę o wypisanie głównych składników, jakie zostały użyte do wytworzenia produktu  

1/ ………………………………………….. 

2/ ………………………………………….. 

3/ ………………………………………….. 

4/ ………………………………………….. 

5/ ………………………………………….. 

6/ ………………………………………….. 

Opis tradycji wytwarzania, pochodzenia potrawy. Proszę opisać historię produktu. 

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

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

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

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

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

 

 

IV.  Kategoria produktu - Przetwory jagodowe 

Nazwa zgłaszanego wyrobu: …………………………………………… 

 Składniki: proszę o wypisanie głównych składników, jakie zostały użyte do wytworzenia produktu  

 

1/ ………………………………………….. 

2/ ………………………………………….. 

3/ ………………………………………….. 

4/ ………………………………………….. 

5/ ………………………………………….. 

6/ ………………………………………….. 

 

Opis tradycji wytwarzania, pochodzenia potrawy. Proszę opisać historię produktu. 

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Załącznik nr 2 

Dane osoby zgłaszającej wyroby do konkursu i odbierającej wkład finansowy 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………….……. 

Miejscowość : ………………………………………………………………………..  

Telefon:………………………………………………………………… 

arzanie moich danych osobowych dla potrzeb Regionalnego Centrum Kultury z 

siedzibą przy ul. Kościuszki 5, 59-140 Chocianów w celu realizacji konkursu, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b) 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). 

*zaznaczyć „X” w przypadku wyrażenia zgody 

podpis……………………………………… 

Imię, nazwisko osób reprezentujących grupę podczas konkursu wraz z pełnioną funkcją (np. 

członek rady sołeckiej, przedstawiciel stowarzyszenia, itp.) 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

……………………………………………………

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) informujemy, że: 

1) Administratorem danych osobowych Państwa jest Regionalne Centrum Kultury z siedzibą przy ul. 

Kościuszki 5, 59-140 Chocianów. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować  

z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: z.polkowski@compexpert.pl bądź 

telefonicznie (nr telefonu +48512084372).  

2) Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wypłaty świadczeń – wkładu finansowego oraz na cele 

konkursowe i promocyjne na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych.  

3) Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.  

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 5 lat.  

5) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, a także prawo do cofnięcia zgody.  

6) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.  

7) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji konkursu 

8) Przetwarzanie danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  

w tym profilowaniu. 

Podpisy reprezentantów oraz zgłaszającego: 
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Załącznik nr 3 

Oświadczenie 

Potwierdzam/y, iż prezentowane przeze mnie/przez nas produkty zostały przygotowane w sposób 

higieniczny i z surowców, które nie zagrażają życiu i zdrowiu człowieka, jest przyjazny dla środowiska. 

 

 

Data: ______________________   Podpis:___________________________  

 

 

Załącznik nr 4 

 

NR REJESTRACYJNY SAMOCHODU WJEŻDŻAJĄCEGO NA TEREN IMPREZY  

W DNIU 29.06.2019 

 

…………………………………………….. 

 


