REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO DLA KÓŁ GOSPODYŃ
WIEJSKICH pn. „Nie ma jak z modem”
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie „Nie ma jak z miodem”,
zwanym dalej „Konkursem”, którego organizatorami są: Polski Związek Pszczelarski, Podlaski Związek
Pszczelarzy, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz Uniwersytet w Białymstoku, zwani
dalej „Współorganizatorami”, przy wsparciu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
2. Treść niniejszego Regulaminu zostaje podana do publicznej wiadomości i będzie dostępna do czasu
rozstrzygnięcia Konkursu w siedzibach Organizatorów.
3. Współorganizatorzy oświadczają, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem
wzajemnym, loterią pomocową, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej
przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094,
z późn. zm.).
4. Celem Konkursu jest:
a) promowanie regionalnych potraw, a także bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji
kulinarnych;
b) promowanie i wspieranie kół gospodyń wiejskich, w szczególności w zakresie aktywizacji wspólnot
i społeczności lokalnych na obszarach wiejskich;
c) Przedmiotem Konkursu jest wykonanie potrawy konkursowej z użyciem miodu.
d) Współorganizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykluczenia z Konkursu potraw nie spełniających
warunków fitosanitarnych, sprzecznych z przepisami prawa, zasadami etyki lub z innych względów
sprawiających, że nie nadają się one do publicznej prezentacji;
5. Warunki uczestnictwa:
a) Uczestnikami Konkursu mogą być koła gospodyń wiejskich oraz stowarzyszenia skupiające kobiety
z terenów wiejskich, których celem statutowym działania jest m.in. promocja i pielęgnowanie
lokalnych tradycji kulinarnych, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
rozwój kultury ludowej, zwane dalej „KGW”.
b) Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dla wystawców dostępnego
na stronie internetowej Podlaskiego Związku Pszczelarzy https://pzpbialystok.cba.pl/oraz zgłoszenie
potrawy konkursowej z miodem.
c) Przystąpienie do Konkursu oraz akceptacja niniejszego Regulaminu następuje w momencie
przesłania Formularza zgłoszeniowego.
d) Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny w dniu konkursowym tj. Sobotę 24.09.2022. Jeżeli
KGW chce wystawić stoisko sprzedażowe w dniach 23-25.09.2022 opłata za m2 wynosi 50%

standardowej stawki czyli 15 zł netto.
e) Koszty wykonania i dostarczenia Pracy Konkursowej ponosi KGW zgłaszające udział w Konkursie.
f) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wezwania poszczególnych KGW do uzupełniania
Formularza zgłoszeniowego.
6 Ogłoszenie o organizacji Konkursu zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez
zamieszczenie
na stronie internetowej https://pzpbialystok.cba.pl/, na stronach internetowych
Współorganizatorów,
innych stronach administrowanych Współorganizatorów, publikację w masowych środkach przekazu,
tj. np. w radiu, w telewizji, w mediach społecznościowych.
7 Reprezentujące KGW w Konkursie, zwane dalej „Zespołami”, będą zobowiązane do przygotowania i
zaprezentowania potrawy konkursowej, która będzie podlegała ocenie przez Komisję Konkursową
powołaną przez Organizatorów.
8 Organizatorzy nie zapewniają urządzeń do podgrzewania lub gotowania, sprzętu kuchennego oraz
zastawy niezbędnej do serwowania dań. Organizatorzy zapewniają dostęp do wody oraz prądu.
9 Podlaski Związek Pszczelarzy powołują Komisję Konkursową, która składa się z 6 osób. Pracami
Komisji Konkursowej kieruje Przewodniczący. Obrady Komisji Konkursowej są tajne i odbywają się w
obecności, co najmniej połowy składu który decyduje o przyznaniu nagród. Potrawa oceniana będzie
w oparciu o walory smakowe i estetyczne.
10 Nagrodami w Konkursie będą:
a) Za zajęcie I miejsca 2x20l termos cateringowy, nagrody okolicznościowe.
b) Za zajęcie II miejsca 20l termos cateringowy, nagrody okolicznościowe.
c) Za zajęcie III miejsca beczka miodu 15 kg, nagrody okolicznościowe.
11 . Informacje dotyczące dokładnej daty, miejsca i formy wręczenia nagród zostaną przekazane
laureatom w trakcie XXXVIII Ogólnopolskich Dni Pszczelarza, a nagrody zostaną wręczone 24.09.2022
na głównej scenie obchodów.
12 W związku z tym, że w trakcie wydarzenia będą wykonywane przez współorganizatorów zdjęcia
i/lub materiały filmowe, które mogą być rozpowszechniane w celach promocyjno-informacyjnych z
wykorzystaniem dowolnego medium. KGW biorące udział zobowiązane będzie do pozyskania od
wszystkich osób, które reprezentować będą KGW bezterminowej, nieograniczonej czasowo ani
terytorialnie zgody na wykorzystywanie, rozpowszechnianie i zwielokrotnianie przez
współorganizatorów odrębnie ich wizerunków utrwalonych w trakcie rozstrzygnięcia wszelkimi

dostępnymi aktualnie technikami i metodami utrwalania i rozpowszechniania, w tym w formie zdjęć
i/lub materiałów filmowych, poprzez publikację
w dowolnej formie, za pośrednictwem dowolnego medium, celach promocyjno-informacyjnych oraz
dokumentujących realizację powierzonych Współorganizatorom zadań w zakresie prowadzenia
działań promocyjnych i informacyjnych mających na celu promowanie produktów.
13 Zasady wykluczania i unieważnienia Konkursu
Uczestnicy niespełniający warunków wymienionych w p.5 podlegają wykluczeniu z udziału w
Konkursie. Do podjęcia decyzji o wykluczenia Uczestnika uprawniona jest Komisja Konkursowa/Jury
Konkursowe. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu w przypadku gdy
zgłoszone potrawy konkursowe będą obarczone wadą, która nie pozwoli na wyłonienie laureata
zgodnie z prawem i Regulaminem. Organizatorowi przysługuje również uprawnienie do
unieważnienia
Konkursu w każdym czasie, bez podania przyczyny.
14
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
a) Administratorem danych osobowych są współorganizatorzy z administratorem może się Pani/Pan
skontaktować poprzez adres email pzpbialystok@gmail lub pisemnie na adres naszej siedziby
Podlaski
Związek Pszczelarzy w Białymstoku ul. Wiewiórcza 68 15-532 Białystok.
b) Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.
Współadministratorzy, na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych przetwarzać będą
dane osobowe zawarte w Formularzu zgłoszeniowym w zakresie imienia i nazwiska osoby
upoważnionej do reprezentowania KGW oraz w zakresie adresu korespondencyjnego, nr telefonu i
adresu email – wyłącznie w przypadku gdy dane te dotyczą osoby fizycznej reprezentującej KGW.
Pozyskane dane przetwarzane będą w celach związanych z organizacją, przeprowadzeniem i
rozstrzygnięciem Konkursu, a także w przypadku laureatów Konkursu w celach związanych z
przekazaniem informacji o przyznaniu i organizacji odbioru Nagród oraz w celu realizacji obowiązków
Organizatora dotyczących ewidencji korespondencji i archiwizacji dokumentacji zgodnie z ustawą z
dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164, z późn.
zm.), co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w oparciu o przesłankę
legalności ich przetwarzania, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. a 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) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, z późn. zm.), dalej jako „RODO”. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na
przetwarzanie
przez Współorganizatorów wizerunku, Współorganizatorzy przetwarzać będą, każdy z nich odrębnie,
wizerunek osób utrwalony w trakcie wydarzenia podczas Konkursu lub w związku z odbiorem nagród.
c)Podanie danych osobowych w Formularzu zgłoszeniowym ma charakter dobrowolny, ale jest
warunkiem niezbędnym do zgłoszenia i udziału w Konkursie.
15.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. W oparciu o dane osobowe pozyskane w związku z
organizacją i rozstrzygnięciem Konkursu Współorganizatorzy nie będą podejmowali wobec osób,
których dane dotyczą, zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania
Współorganizatorzy nie przewidują przekazywania danych osobowych zawartych w Formularzach
zgłoszeniowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. W związku z
przewidzianą
publikacją materiałów utrwalonych w trakcie wydarzenia podczas I, II i III Etapu Konkursu wizerunki
osób utrwalone w trakcie wydarzenia podczas I, II i III Etapu Konkursu mogą zostać przekazane do
państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego
obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) w związku przechowywaniem
danych osobowych na serwerach YouTube/ Facebook zlokalizowanych w państwach trzecich. W
pozostałym zakresie Współorganizatorzy nie przewidują przekazywania danych osobowych do
państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
16
Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady
udziału w Konkursie.
- Postanowienia Regulaminu stanowią podstawę do prowadzenia Konkursu, a ich interpretacja należy
odpowiednio do Komisji Konkursowej lub Jury Konkursowego.
- W trakcie trwania Konkursu Współorganizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany postanowień
Regulaminu w każdym czasie, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w
Konkursie.

- Współorganizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do nich z
przyczyn
od nich niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy urządzeń uczestnika Konkursu.
- Współorganizatorzy Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za podanie przez osoby upoważnione
do reprezentowania KGW w Formularzach zgłoszeniowych niepełnych lub nieprawdziwych danych.
- W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa, w tym Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062, z póżn.zm.).
17.
Osobą upoważnioną do kontaktu z uczestnikami Konkursu w zakresie wszelkich pytań, uwag i
wyjaśnień dotyczących Regulaminu Konkursu oraz organizacji Konkursu jest Izabela Łapuć, tel. 606
999
163, e-mail: dnipszczelarza@gmail.com.
18
Współorganizatorzy przechowywać będą dokumentację Konkursu przez okres 5 lat od dnia
rozstrzygnięcia Konkursu w sposób gwarantujący jej bezpieczeństwo.

