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REGULAMINU KONKURSU KULINARNEGO  
 

„ Dziedzictwo kulinarne Partnerstwa Północnej Jury in spiracj ą do rozwoju 
przedsi ębiorczo ści i aktywizacji lokalnej społeczno ści”  

 
  

1. WARUNKI OGÓLNE  
 
1.1. Organizatorem Konkursu jest  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie 
„Partnerstwo Północnej Jury” (PPJ), zwany dalej „Organizatorem”.  
 
1.2. Współorganizatorami konkursu są: Śląski O środek Doradztwa Rolniczego w 
Częstochowie, Gmina Janów, Gmina i Miasto Koziegłowy, Gmina Lelów, Gmina 
Mstów, Gmina Niegowa,  Gmina Olsztyn , Gmina Poraj,  Gmina Przyrów , Miasto i 
Gmina Żarki.  
 
1.3. Konkurs jest organizowany w ramach realizacji operacji pt. „Dziedzictwo kulinarne  
Partnerstwa Północnej inspiracj ą do rozwoju przedsi ębiorczo ści i aktywizacji lokalnej 
społeczno ści” i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu 
II Pomocy Technicznej Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 – 2020. 

1.4. W trakcie trwania Konkursu Regulamin Konkursu będzie dostępny do wglądu na stronie: 
www.jura-ppj.pl i współorganizatorów konkursu. 
 
1.5. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie Konkursu 
(„Regulamin”).  
 

2. CELE KONKURSU 
 
2.1. Celem konkursu jest: 

a) aktywizacja mieszkańców obszaru Stowarzyszenia PPJ, członków organizacji 
pozarządowych na obszarze Stowarzyszenia PPJ, członków kół gospodyń wiejskich, 
stowarzyszeń i gospodarstw agroturystycznych, przedsiębiorców, rolników, wzmocnienie 
lokalnej współpracy, wymiana doświadczeń między uczestnikami konkursu a także promocja 
lokalnej kuchni i ocalenie od zapomnienia lokalnych potraw,  

b) wyszukanie potraw regionalnych i lokalnych, mogących stać się wizytówką obszaru 

objętego Lokalną Strategią Rozwoju – lokalną marką, 
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c) promowanie produktu lokalnego obszaru Partnerstwa Północnej Jury. 

 
3. CZAS TRWANIA KONKURSU   
 
3.1. Konkurs trwa od 01 czerwca 2020 r. do 30 wrze śnia 2020 r.  
 
4. UCZESTNICY KONKURSU  
 
4.1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna/Koła Gospodyń 
Wiejskich /ngo/gospodarstwa agroturystyczne/ rolnicy, podmioty gospodarcze, która 
zamieszkuje lub miejsce działalności znajduje się na terenie działania Lokalnej Grupy 
Działania –„Partnerstwo Północnej Jury” t.j.(Gmina Janów, Gmina i Miasto Koziegłowy, 
Gmina Lelów, Gmina Mstów, Gmina Niegowa, Gmina Olsztyn, Gmina Poraj, Gmina Przyrów, 
Miasto i Gmina Żarki).  
 
4.2. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora i Współorganizatorów, pracownicy 
podmiotów współpracujących z Organizatorem, jak również osoby odpowiedzialne za 
przeprowadzenie rekrutacji do konkursu na bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie 
Konkursu.  
 
5. ZASADY KONKURSU  
 
5.1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest obowi ązkowo listowne przesłanie 
uzupełnionej karty zgłoszeniowej wraz z przepisem k ulinarnym i nazw ą potrawy a 
także opcjonalnie zdj ęciem osobi ście przygotowanej potrawy do dnia  01 lipca 2020 r. 
na adres: właściwego dla miejsca zamieszkania/działania uczestnika Urzędu Gminy (lista 
adresowa stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu)  w kopercie z dopiskiem: 
KONKURS KULINARNY „” (w przypadku przesyłki listowej decyduje data stempla 
pocztowego).  Zgłoszenie mo żna dokona ć równie ż drog ą e-mailow ą poprzez przesłanie 
zeskanowanej, uzupełnionej Karty zgłoszeniowej wraz  z przepisem kulinarnym i nazw ą 
potrawy a tak że opcjonalnie zdj ęciem osobi ście przygotowanej potrawy do dnia  01 
lipca 2020 r. na adres e-mail : właściwego dla miejsca zamieszkania/działania uczestnika 
Urzędu Gminy (lista adresowa stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu).  
Wysyłając zgłoszenie, osoba/podmiot staje się uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”).  
 
5.2. Przesłane przepisy zostaną poddane ocenie Komisji konkursowej, w której skład wejdą 
przedstawiciel Organizatora i Współorganizatorów. Decyzja Komisji Konkursowej jest 
ostateczna.  
 
5.3. Konkurs kulinarny składa się z III etapów, tj. 
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I etap  - nominacja do II etapu konkursu: Komisja Konkursowa, spośród zgłoszeń, na 
podstawie analizy opisów zawartych w Kartach Zgłoszeń wybierze i nominuje do drugiego 
etapu min. 9 potraw, minimum po 1 z każdej z 9 Gmin, na terenie których działa 
Stowarzyszenie PPJ, wymienionych w pkt 4.1.  Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy żaden 
przepis w danej gminie nie uzyskał minimum punktowego określonego w pkt 5.4 lub nie 
została zgłoszona żadna potrawa w danej gminie. Wówczas żadna potrawa nie jest 
nominowana w danej gminie do II etapu. Nadesłane przepisy zostaną opublikowane na 
stronie internetowej LGD tj. www.jura-ppj.pl.  
 
II etap  – degustacja potraw: Komisja Konkursowa zaprosi nominowanych w ramach I etapu 
konkursu do przygotowania potrawy/potraw degustacyjnych.  
Degustacja i ocena nastąpi nie później niż do dnia 15 września 2020r.  
Uczestnicy  przygotowują porcję potrawy konkursowej dla Komisji do oceny. Każda z 9 gmin 
na terenie których działa  Stowarzyszenie PPJ, przeznaczy produkty spożywcze o wartości 
do 500 zł na realizację drugiego etapu konkursu kulinarnego. 
Produkty spożywcze zostaną przekazane przez Gminę, na terenie której  uczestnik konkursu 
otrzymał nominację. 
III etap- finał konkursu: finał Konkursu i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w 
październiku  2020 r. podczas  konferencji „Dziedzictwo kulinarne Partnerstwa Północnej 
Jury inspiracj ą do rozwoju przedsi ębiorczo ści i aktywizacji lokalnej społeczno ści”. 

5.4.  W I etapie konkursu przesłany przepis kulinarny na karcie zgłoszeniowej będzie 
oceniany  w oparciu o następujące kryteria:  
 
 
a) lokalność potrawy – poprzez m.in. podanie informacji dotyczącej miejsca występowania 
danej potrawy na obszarze Stowarzyszenia PPJ / opowieści/historii związanej z potrawą, (w 
skali 1-10 punktów) 
 
b) tradycja spożywania -.poprzez m.in  podanie opisu czasu, kiedy spożywano prezentowaną 
potrawę, jak zrodziła się tradycja spożywania potrawy (w skali od 1-10 punktów) 
  
c) zaprezentowanie potrawy ( poprzez zdjęcie własnoręcznie przygotowanej potrawy 
przesłane wraz z kartą zgłoszeniową na płycie cd/dvd bądź zdjęcie załączone do zgłoszenia 
e-mailowego)( w skali 1-5 punktów) 
Uczestnik konkursu w I etapie maksymalnie mo że uzyska ć 25 punktów . 
Aby potrawa została nominowana do II etapu konkursu  musi uzyska ć 19 punktów. 
 
5.5. Każdy z uczestników zakwalifikowanych do II etapu zostanie powiadomiony 
telefonicznie o terminie i miejscu rozstrzygnięcia II etapu. 
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Potraw ą jest  odpowiednio przygotowane pożywienie będące samodzielnym posiłkiem lub 
jedno z dań przygotowane na śniadanie, obiad czy kolację.Za potrawę w ramach konkursu 
uznaje się także przetwory i nalewki. 
 
5.6. W II etapie konkursu potrawa będzie oceniana w oparciu o następujące kryteria: 
 
a) smak potrawy (w skali 1-10 punktów) (degustacja jury konkursowego) 
 
b) lokalność potrawy- rozumiane jako  wykorzystanie jak największej ilości lokalnych 
produktów w przygotowaniu potrawy, (w skali 1-10 punktów) 
 
c) tradycja spożywania –poprzez prezentację tradycji spożywania potrawy (w skali od 1-10 
punktów) 
  
d) zaprezentowanie potrawy- sposób podania potrawy(w skali 1-5 punktów) 
 

Uczestnik konkursu w II etapie konkursu maksymalnie  może uzyska ć 35 punktów . 
 
5.7. Nagroda  (opisana w pkt 7) zostanie przyznana 9 osobom/podmiotom ( po jednej z 
każdej z dziewięciu gmin na terenie których działa Stowarzyszenie PPJ), które prześlą 
przepis zgodny z wytycznymi opisanymi w pkt 5.3. i których przepis zostanie oceniony 
najwyżej przez jury.  
 
5.8. Informację o wyłonieniu laureatów i wyniki Konkursu  zostaną ogłoszone na stronie: 
www.jura-ppj.pl oraz stronach współorganizatorów. 
 
5.9. W Konkursie wezmą udział wyłącznie zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie 
trwania Konkursu określonym w pkt 5.1., spełniające warunki Regulaminu.  
 
5.10. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o dotarciu zgłoszenia do Organizatora, należy przez 
to rozumieć wysłanie przesyłki listownej na adres właściwej dla miejsca 
zamieszkania/miejsca prowadzenia działalności Gminy w kopercie z opisem: KONKURS 
KULINARNY (w przypadku przesyłki listowej decyduje data stempla pocztowego) albo data 
dotarcia zgłoszenia w formie e-mail na adres e-mail właściwej dla miejsca 
zamieszkania/miejsca prowadzenia działalności Gminy z tytułem e-maila: KONKURS 
KULINARNY. Lista adresowa stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu 
6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  
 
6.1. Wysłanie przez Uczestnika zgłoszenia w ramach Konkursu jest jednoznaczne z 
zapoznaniem się z Regulaminem i zaakceptowaniem przez Uczestnika zasad Konkursu 
opisanych w Regulaminie. 
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6.2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć, nagrań 
filmowych oraz informacji o zwycięzcach i uczestnikach Konkursu. 
 
7. NAGRODY 
 
7.1. W wyniku rozstrzygnięcia Konkursu Komisja Konkursowa przyzna nagrody rzeczowe w 
postaci sprzętu AGD o wartości odpowiednio: 
 
1) I miejsce - 2.000,00 zł 
 
2) II miejsce - 1.500,00 zł 
 
3) III miejsce - 1000,00 zł. 
 
4) dla pozostałych 6 laureatów 300,00 zł(po jednej dla uczestnika każdej z pozostałych 
Gmin, na terenie których działa Stowarzyszenie PPJ), za wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt 
5.3. tj. kiedy nie ma zgłoszenia na konkurs kulinarny z danej gminy bądź zgłoszenie nie 
osiągnęło minimum punktowego. 
 
 
8. INNE POSTANOWIENIA  
 
8.1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne. 
 
8.2.Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania przesłanych przepisów w 
wydawnictwie kulinarnym, prezentacjach audiowizualnych, multimedialnych oraz w 
warsztatach kulinarnych. 
 
8.3. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia konkursu bez rozstrzygnięcia na 
każdym etapie w przypadku wystąpienia okoliczności o charakterze „siły wyższej” oraz  
dokonania określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy, które  
uniemożliwiają realizacje konkursu.  
 
9. KLAUZULA INFORMACYJNA  
 
9.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Organizator Konkursu tj. 
Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury” z siedzibą w Janowie, 42-253, ul. Szkolna 2 
oraz właściwe dla dokonania zgłoszeń z uwagi na miejsce zamieszkania/prowadzenia 
działalności gminy, na terenie których działa Stowarzyszenie PPJ. 
 
9.2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych przez Administratora można 
kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych. 
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9.3. Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane będą w celu organizacji, 
przeprowadzenia i publikacji wyników Konkursu kulinarnego. 
 
9.4. Podanie danych osobowych uczestników konkursu ma charakter dobrowolny, ale jest 
niezbędne do udziału w konkursie. 
 
9.5. Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., Ustawa z dnia 10 
maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z póź.zm). 
 
9.6. Odbiorcami danych osobowych uczestników konkursu będą:  
• Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
• Urząd Marszałkowski w Katowicach  
• Jednostkę Regionalną KSOW w województwie śląskim 
• Podmiot pełniący funkcję jednostki centralnej KSOW 
• Komisję Europejską 
• organy Krajowej Administracji Skarbowej oraz inne podmioty uprawnione do 
przeprowadzenia kontroli i audytu 
• Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  
• Organy audytowe Unii Europejskiej 
• Współorganizatorzy konkursu 
 
9.7. Dane uczestników konkursu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji 
celów określonych w niniejszym Regulaminie. 
 
9.8. Uczestnicy konkursu posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 
wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych. 
 
9.9. Uczestnicy konkursu mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestników konkursu 
narusza przepisy Rozporządzenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 


