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Regulamin konkursu kulinarnego  

na przygotowanie potrawy łączącej karpia i rydza 

                    

Celem Konkursu jest wykreowanie produktu – potrawy łączącej marki lokalne partnerów 

projektu współpracy – tj. marki lokalnej Dolina Karpia i marki lokalnej KARPATING 

 

I. POSTANOWIENIA PODSTAWOWE 

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Dolina Karpia z siedzibą w Zatorze, przy 

ul. Rynek 2. 

2. Konkurs odbędzie się 03.04.2020 r. w pracowni gastronomicznej przy Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach, przy ul. Dworskiej 9A. 

3. Niniejszy konkurs organizowany jest w ramach projektu współpracy pn. „Marka 
lokalna narzędziem promocji obszarów LGD”, realizowanego w partnerstwie przez 
Stowarzyszenie Dolina Karpia oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid 
Gorlicki”. 

4. Niniejszy konkurs współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 
poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną 
grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020. 

II. CELE KONKURSU 

1. Promocja marek lokalnych partnerów projektu – tj. marki lokalnej Dolina Karpia  

i marki lokalnej KARPATING. 

2. Promocja produktów lokalnych obszarów partnerskich Lokalnych Grup Działania 

(LGD). 

3. Opracowanie receptury oraz przygotowanie produktu (potrawy) łączącej marki 

lokalne partnerów projektu  - tj. łączącej w sobie karpia i rydza. 

4. Nowatorskie wykorzystanie lokalnych zasobów – tj. karpia i rydza. 

5. Wzrost świadomości mieszkańców obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR),  

a w szczególności młodzieży w zakresie potencjału zamieszkiwanego obszaru LSR. 

6. Kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy kulinarnej. 

7. Rozwijanie wyobraźni kulinarnej. 

 

III. ZASADY UCZESTNICTWA 

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół ponadpodstawowych z obszaru Doliny 

Karpia (max. 10 drużyn), kształcący się w branży gastronomicznej. Każda drużyna 

musi być złożona z dwóch uczniów. 

2. Jedną szkołę może reprezentować kilka drużyn. O uczestnictwie w konkursie 

decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku ewentualnego braku zgłoszenia 
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udziału w konkursie przez którąkolwiek z zaproszonych szkół  konkurs 

przeprowadzony zostanie wśród mniejszej liczby drużyn. 

3. Zgłoszenie uczestników do Konkursu wymaga zachowania formy pisemnej. Należy 
wypełnić załącznik nr 1. Zgłoszenie powinno zawierać : dane osobowe uczestników  
(imię nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, nazwę i adres szkoły, którą 
uczestnicy  reprezentują oraz nr telefonu szkoły).  

4. W zgłoszeniu należy podać nazwę potrawy konkursowej. 
5. Należy podpisać oświadczenia zawarte w załącznikach 2 i 3  Regulaminu. 
6. Wszystkie zgłoszenia należy dostarczyć do biura Stowarzyszenia Dolina Karpia 

osobiście lub drogą pocztową na adres: Stowarzyszenie Dolina Karpia, ul. Rynek 2, 32-

640 Zator, w terminie do 13.03.2020 r. Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie nie 

będą brane pod uwagę. 

7. Wiadomość o zakwalifikowaniu się do udziału w niniejszym konkursie zostanie 

przekazana bezpośrednio do opiekuna drużyny pocztą elektroniczną - na adres e-mail 

szkoły. 

 

IV. ZASADY KONKURSU 

 

1. Każdy uczestnik przywozi ze sobą książeczkę zdrowia, legitymację szkolną, strój 

kucharski, strój galowy, 2 egzemplarze receptur sporządzanych potraw (które należy  

przekazać organizatorom najpóźniej przed losowaniem stanowisk pracy). 

2. Uczniowie przygotowują wspólnie po 4 porcje zaprojektowanej przez siebie potrawy 

związanej z tematem konkursu. 

3. Uczestnicy konkursu pokrywają koszty podróży oraz pozostałe składniki (za wyjątkiem 

rydza i karpia) wchodzące w recepturę potrawy konkursowej.  

4. Organizator zapewnia kucharzom stanowisko pracy z podstawowym wyposażeniem 

(blat roboczy, kuchenkę indukcyjną, podstawowy drobny sprzęt AGD, garnki, drobny 

sprzęt kuchenny, deski do krojenia -  zgodnie ze zgłoszonym uprzednio 

zapotrzebowaniem), ujęcie wody oraz stół do prezentacji potraw.  

5. Specjalistyczny drobny sprzęt do wykonania potraw oraz naczynia, zastawę 

niezbędną do podania i serwowania potraw konkursowych uczestnicy zabezpieczają 

we własnym zakresie. Drużyna może także zabezpieczyć pozostałe wyposażenie we 

własnym zakresie i na własny koszt. 

6. Drużyny strartują w przepisowym ubraniu kucharskim (bluza, zapaska i czapka 

kucharska). 

7. Czas przygotowania od momentu wejścia na stanowisko, do momentu zakończenia 

pracy nie może przekroczyć 180 minut. 

8. Czas wyznaczony do pracy obejmuje przygotowanie 4 porcji potrawy. 

9. Potrawa konkursowa powinna być wyeksponowana : 

- 1 porcja wydana jednoporcjowo – podana na stół ekspozycyjny, 
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- 3 porcje wydane dwuporcjowo - do oceny Kapituły (porcje mogą być mniejsze niż 

porcja podana na stół ekspozycyjny. 

10. Nie dopuszcza się wcześniej przygotowanych elementów oraz sztucznych dodatków                 

i dekoracji. 

11. Potrawa jak i wszelkie elementy dekoracyjne muszą być wykonane w całości podczas 

wykonywania pracy konkursowej. 

12. Dopuszcza się wcześniejsze ukończenie pracy niż przewiduje regulamin, jednak ten 

fakt nie będzie podlegał ocenie. 

13. Uczestnicy Konkursu Kulinarnego będą mogli zająć stanowisko konkursowe 15 minut 

przed rozpoczęciem pracy w celu rozłożenia drobnego sprzętu oraz produktów                        

i zaznajomienia się z wyposażaniem stanowiska pracy. 

 

 

V.  OCENIANIE PRAC KONKURSOWYCH 

1. W konkursie oceniana będzie Praca składająca się z potrawy zawierającej w swoim 

składzie karpia i rydze. 

2. Nad przebiegiem konkursu będzie czuwać Kapituła powołana przez Organizatora 

konkursu. 

3. Zadaniem Kapituły jest ocena prac biorących udział w Konkursie. 

4. W skład Kapituły wejdą osoby zajmujące się produktem lokalnym, marką lokalną oraz 

profesjonalni kucharze. 

5. Konkurs rozpoczyna i kończy Przewodniczący Kapituły. 

6. Oceny prac konkursowych Kapituła dokonuje również podczas trwania Konkursu. 

7. Potrawy zostaną poddane ocenie przez jury na podstawie karty oceny. 

8. Zwycięży Praca, która uzyska największą liczbę punktów w ocenie Kapituły. Zostaną 

wyłonione trzy miejsca główne. 

9. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu konkursu po zakończeniu pracy przez 

Kapitułę.  

10. Decyzje Kapituły są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej. 

 

Kapituła ocenia dania konkursowe wg. kryteriów: 

(skala oceny: od 1 do 5/10 punktów, gdzie 1-najniższa, 5/10 – najwyższa) 

1. nazwa potrawy – max 5 punktów 

2. opracowanie receptury – max 5 punktów 

3. sposób podania, aranżacja potrawy – max 10 punktów 

4. smak potrawy – max 10 punktów 

11. Każdy członek Kapituły może przyznać łącznie 30 punktów. 

12. Przekroczenie czasu skutkowało będzie przekroceniem czasu ekipy i ocene dania w 

stanie nieskończonym. 
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VI.  NAGRODY 

1. Za udział w konkursie uczniowie otrzymają nastpujące nagrody: 

a) za otrzymanie I miejsca każdy z uczestników drużyny otrzyma: 

-  sprzęt AGD o wartości ok 200,00 zł,   

b) za otrzymanie II miejsca każdy z uczestników drużyny otrzyma:  

- sprzęt AGD o wartości ok 150,00 zł, 

c) za otrzymanie III miejsca każdy z uczestników drużyny otrzyma: 

-  sprzęt AGD o wartości ok 100,00 zł, 

d) pozostali uczestnicy otrzymają nagrody pocieszenia o wartości ok 50,00 zł, 

e) każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy dyplom. 

2. Nagrody zostaną wręczone bezpośrednio po ogłoszeniu wyników konkursu. 

3. Uczestnicy drużyny, którzy zajmą I miejce wraz z opiekunem drużyny wezmą udział  

w spotkaniu z krytykiem kulinarnym/kucharzem – Ewą Wachowicz,  połączonym z 

pokazem gotowania potrawy z karpiem i rydzem. Spotkanie odbędzie się na obszarze 

Stowarzyszenia Dolina Karpia. 

4. Uczestnicy drużyny, którzy zajmą I miejce wezmą udział  

w pokazie gotowania zwycięskiej potrawy i przygotują 100 porcji degustacyjnych 

potrawy która zostanie rozdana uczestnikom Targów Turystycznych Doliny Karpia, 

odbywającego się każdego roku w Zatorze. Organizator zapewni podstawowe 

składniki potrawy tj. karpia i rydza, niezbędnych do przygotowania potrawy. 

 

VI.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Przystąpienie do niniejszego konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem przez 

uczestników nieograniczonej czasowo i terytorialnie zgody na nieodpałtne 

wykorzystywanie przez Organizatora konkursu przepisu na potrawę konkursową,  

w szczególności w zakresie: 

a) Utrwalenie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką w tym. m.in. drukiem, cyfrowo, 

b) Wykonania nieograniczonej ilości publikacji i materiałów promocyjnych (broszur, 

ulotek, itp.), 

c) Wprowadzania do pamięci komputera, sieci multimedialnej oraz komputerowej  

(w szczególności Internetu), 

d) Swobodnego zamieszczania i zezwalania na zamieszczanie w bazach danych, zbiorach, 

wystawach, wykazach itp., 

e) Rozpowszechnianie w publikacjach wydawanych przez Stowarzyszenie Dolina Karpia 

oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” oraz na stronie 

www.dolinakarpia.org  i www.lgdbeskidgorlicki.pl. 

f) Rozpowszechnianie wśród restauratorów z obszaru Doliny Karpia i Powiatu 

Gorlickiego, 

http://www.lgdbeskidgorlicki.pl/
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g) Publiczne wystawianie. 

 

2. Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne zamieszczanie prac konkursowych na stronach 

internetowych, wystawach oraz w innych materiałach promocyjnych. 

3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji danych osobowych 

uczestników konkursu, nazw, przepisów oraz wykorzystanie zdjęć wykonanych podczas 

konkursu, w tym zdjęć osób i potraw, na co uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają 

zgodę.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i konkursu bez podania przyczyny.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany w powyższym regulaminie. 

Informacje o ewentualnych zmianach zostaną przekazane pocztą elektroniczną na adres 

e-mail szkół.  

 

Kontakt w sprawie konkursu: 

Stowarzyszenie Dolina Karpia 

ul. Rynek 2, 32-640 Zator 

Tel. 33 84 10 584 

e-mail: biuro@dolinakarpia.org 
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Załącznik nr 1 

           

 

 

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU 

 

Imię i nazwisko uczestnika drużyny 

 

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

Data i miejsce urodzenia uczestnika       

 

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

Nazwa i adres szkoły                                                             nr telefonu   szkoły 

 

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

 

 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego        

 

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

Nazwa potrawy konkursowej 

 

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

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji konkursu (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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)). 
 

 

Podpis  uczestnika konkursu                Miejscowośc, data, podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

                                                                                                                                                                                                                                            

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

 

 

Imię i nazwisko opiekuna drużyny                         Miejscowośc, data,  podpis opiekuna drużyny 

                                                                                                                                                                                                                                            

…………………………………………                                      ...........................…………………………………………. 
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Załącznik nr2  

 

…………………………………………………………..……. 

Imię i nazwisko uczestnika  

……………………………………………………..………… 

…………………………………………………..……………. 

Adres zamieszkania uczestnika   

………………………………………………………………. 

Nazwa i adres szkoły 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU 

 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Konkursu na przygotowanie potrawy 
łączącej karpia i rydza. 

2. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych 
osobowych przez Organizatora Konkursu. 

3.  Oświadczam, że: 
a) zostałem / -am poinformowany /-a o celu zbierania moich danych osobowych, 

obejmujących: imię, nazwisko, datę i miejsce  urodzenia, miejsce zamieszkania, 
którym jest realizacja Konkursu oraz zostałem poinformowany /-na o administratorze 
danych, którym jest Stowarzyszenie Dolina Karpia 

b) świadomy /-a  jestem uprawnień przysługujących mi (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 
2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie 
z Rozporządzeniem 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)). o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich 
poprawiania i uzupełniania 

4. Oświadczam, że jestem współautorem zgłoszonej do Konkursu pracy oraz, że praca ta 
nie narusza praw osób trzecich ani bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 
Ponoszę pełną odpowiedzialność w przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią 
roszczeń związanych ze zgłoszonym przeze mnie projektem. Świadom / -a  jestem 
również, że w przypadku zgłoszenia roszczeń osób trzecich do projektu, jak  
i naruszania przez projekt bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, projekt 
zostanie wykluczony z Konkursu. 

5. Wyrażam zgodę na udostępnienie publiczności mojego projektu dla celów 
przeprowadzenia Konkursu. 

6. Wyrażam zgodę na użycie mojego wizerunku dla celów promocji Konkursu oraz 
przygotowania materiałów o przebiegu Konkursu (na różnych nośnikach),w prasie, 
środkach masowego przekazu, na stronie internetowej i płytkach CD. 
 
 
……………………………………….                                                         ……………………………………… 
Miejscowość i data                                                                      Czytelny podpis uczestnika 
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Załącznik nr3  

…………………………………………………………..……. 

Imię i nazwisko uczestnika 

……………………………………………………..………… 

…………………………………………………..……………. 

Adres zamieszkania uczestnika 

………………………………………………………………. 

Nazwa i adres szkoły 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Konkursu pt. na przygotowanie 
potrawy łączącej karpia i rydza. 

2. Oświadczam, że w przypadku zwycięstwa w Konkursie, z chwilą ogłoszenia wyników 

Konkursu przenoszę nieodpłatnie na organizatora wszelkie autorskie prawa 

majątkowe i prawa pokrewne do projektu, w tym wyłączne prawa pozezwalania na 

wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia praw nabytych na inne 

osoby, wraz z prawem podokonywania w nim zmian oraz do nieograniczonego  w 

czasie korzystania w kraju i za granicą na polach eksploatacji określonych w art. 50 

ustawy z dnia 4 lutego 1994r. oprawie autorskim i prawach pokrewnych ( tj. z 2000r. 

Dz. U. Nr 24 ,poz.80 z późn. zm.) w szczególności na polach eksploatacji związanych z 

działalnością promocyjną, marketingową i reklamową. Wyrażam również zgodę na:  

a) Utrwalenie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką w tym. m.in. drukiem, cyfrowo, 

b) Wykonania nieograniczonej ilości publikacji i materiałów promocyjnych (broszur, 

ulotek, itp.), 

c) Wprowadzania do pamięci komputera, sieci multimedialnej oraz komputerowej (w 

szczególności Internetu), 

d) Swobodnego zamieszczania i zezwalania na zamieszczanie w bazach danych, zbiorach, 

wystawach, wykazach itp., 

e) Rozpowszechnianie w publikacjach wydawanych przez Stowarzyszenie Dolina Karpia 

oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” oraz na stronie 

www.dolinakarpia.org  i www.lgdbeskidgorlicki.pl, 

h) Rozpowszechnianie wśród restauratorów z obszaru Doliny Karpia oraz Powiatu 

Gorlickiego 

i) Publiczne wystawianie. 

 

 

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

    Miejscowość i data                                                                            Czytelny podpis uczestnika 

 

http://www.lgdbeskidgorlicki.pl/

