
 

 
 

 

Regulamin Konkursu   

„EkoSmaki” 

 

 

§ 1. 

Organizator Konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest Gmina Boleszkowice z siedzibą w Boleszkowicach 

ul. Słoneczna 24, tel. 95-760-61-24. 

 

§ 2. 

Założenia organizacyjne 

1. Konkurs prowadzony jest na terenie Gminy Boleszkowice. 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 04.09.2021 r. podczas Festynu Rodzinnego 

w Boleszkowicach. 

3. Nadesłanie Formularza Zgłoszenia Produktu jest jednoznaczne z przyjęciem 

warunków niniejszego regulaminu. 

4. Konkurs skierowany jest do przedstawicieli sołectw, stowarzyszeń i grup 

nieformalnych z terenu Gminy Boleszkowice. 

5. Dowóz uczestników i potraw na miejsce przeprowadzania Konkursu pozostaje we 

własnym zakresie Uczestnika konkursu. 

 

 

§ 3. 

Cele Konkursu 

1. Ideą Konkursu  „EkoSmaki”, jest przygotowanie gotowych dań, których głównym 

składnikiem są zboża w tym produkty przerobu zbóż. 

2. Promowanie wykorzystania zasobów lokalnej tradycyjnej żywności. 

3. Promowanie zdrowej żywności jako elementu pozyskiwania dochodu. 

4. Gromadzenie wiedzy o oryginalnych produktach ekologicznych wytwarzanych  

w  gospodarstwach. 

 

 



 

 
 

 

 

§ 4. 

Zasady uczestnictwa 

1. W konkursie mogą wziąć udział przedstawiciele sołectw, stowarzyszeń i grup 

nieformalnych z terenu Gminy Boleszkowice, którzy złożyli akces uczestnictwa 

poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszenia Produktu i przesłali go na adres Urzędu 

Gminy Boleszkowice ul. Słoneczna 24 do dnia 03.09.2021 r. Formularz Zgłoszenia 

Produktu jest dostępny na stronie internetowej Gminy Boleszkowice 

www.boleszkowice.pl lub w pok. nr 13 Urzędu Gminy. 

2. Przesyłane dokumenty powinny być opatrzone dopiskiem :” EkoSmaki”. 

3. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich.  

 

 

 

§ 5. 

Zasady konkursu 

1. Przedmiotem konkursu jest potrawa: 

• Której główny składnik stanowią zboża w tym produkty przerobu zbóż; 

• Przygotowana z naturalnych produktów pochodzących z lokalnych gospodarstw 

domowych; 

• Wytworzona tradycyjnymi metodami bez użycia konserwantów; 

• Charakteryzująca się cechami wynikającymi z warunków glebowych  

i klimatycznych; 

2. Konkurs będzie przeprowadzony jednoetapowo; 

3. Niezbędny sprzęt oraz naczynia do przygotowania i prezentacji dań uczestnik 

Konkursu zapewnia sobie sam; 

4. Organizator zapewnia do degustacji naczynia jednorazowe i sztućce; 

5. Każdy Produkt winien być prezentowany w całości, odpowiednio wyeksponowany  

i przystrojony. 

 

§ 6. 

Komisja konkursowa 

1. Ocenę i wybór zwycięzców przeprowadzi Komisja Konkursowa. 

http://www.boleszkowice.pl/


 

 
 

 

2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele władz samorządowych, 

przedstawiciele organizatora oraz goście z zewnątrz. 

 

§ 7. 

Kryteria oceny. 

1. Ocenie podlegać będą: 

• Smak potrawy  1-10 pkt 

• Regionalność i naturalność składników 1-10 pkt 

• Podanie potrawy (dekoracja) 1-5 pkt 

2. Każdy z członków komisji konkursowej ocenia każdą potrawę indywidualnie według 

punktacji; 

3. Suma punktów wynikająca z indywidualnych. Zwycięzcą zostanie osoba, która 

osiągnęła najwyższą ilość punktów; 

4. Decyzja Komisji Konkursowej jest decydująca i wiążąca. 

 

 

§ 8. 

Nagrody w Konkursie. 
 

1. Komisja konkursowa wyłoni trzech zwycięzców i przyzna atrakcyjne nagrody 

rzeczowe. 

 

 

 

§ 9. 

Dane osobowe 

1. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża 

zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym 

zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO przez Organizatora dla 

celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i powiadomienia zwycięzców 

oraz przekazania nagród, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych 

Organizatora, także w celach statystycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu 

z właścicielem danych.  

2. Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w 

ustawy. Właściciel danych ma prawo do kontroli do swoich danych oraz ich poprawiania  

i usuwania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do 

przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. 



 

 
 

 

Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien 

osobiście zwracać się do Organizatora w formie pisemnej.  

3. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do podania następujących danych:  

• imię i nazwisko,  

•  adres do korespondencji,  

•  adres e-mailowy,  

•  telefon kontaktowy.  

Formularze Zgłoszenia nadesłane bez powyższych danych nie będą brały udziału 

w Konkursie.  

4. Warunkiem otrzymania nagrody w konkursie jest zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA  W KONKURSIE 

„EkoSmaki” 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO PRZEDSTAWICIELA 

SOŁECTWA, STOWARZYSZENIA, 

GRUPY  NIEFORMALNEJ 

 

 

ADRES 

 

 

 

E-MAIL 
 

 

NUMER TELEFONU 
 

 

NAZWA POTRAWY 

 

 

 

PRZEPIS/SKŁADNIKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis formularza zgłoszeniowego jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu konkursu 

EkoSmaki 

 

 

 

 

 

04.09.2021r., Boleszkowice 

…...................................................                                                             …....................................... 

          data, miejscowość                                                                                            podpis 



 

 
 

 

Boleszkowice, 4 września 2021 r.   

 

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSÓW O WYRAŻENIU ZGODY NA 

WYKORZYSTANIE WIZERUNKU ORAZ DANYCH OSOBOWYCH  

 

Ja, niżej podpisany oświadczam, iż w związku z przystąpieniem przeze mnie do 

konkursu realizowanego przez Gminę Boleszkowice podczas Festynu Rodzinnego 

(4  września 2019 r. w Boleszkowicach)  wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie 

mojego wizerunku /głosu/ wypowiedzi/ imienia i nazwiska przez Gminę Boleszkowice, do 

celów informacyjno–promocyjnych związanych z realizacją w/w wydarzenia. 

Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy, imię i nazwisko lub nagrania 

wykonane podczas w/w wydarzenia mogą być umieszczone w lokalnej prasie i na stronach 

internetowych związanych z realizacją w/w przedsięwzięcia oraz wykorzystane w materiałach 

promocyjnych. Podpisanie oświadczenia jest dobrowolne.  

Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również  

o wynagrodzenie względem Gminy Boleszkowice, z tytułu wykorzystywania mojego 

wizerunku/głosu/wypowiedzi/imienia i nazwiska na potrzeby określone w oświadczeniu. 

Podpisanie oświadczenie jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków. 

 

 

 

……………………………………………………….. 

Czytelny podpis osoby  

 

 

 

Informujemy, iż Administratorem danych osobowych przetwarzanych podczas Festynu 

Rodzinnego w dniu 4 września 2021 r. jest Gmina Boleszkowice. Dokładane informacje 

dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w namiocie Organizatora.. 


