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REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO  

NA NAJLEPSZĄ POTRAWĘ  Z RYB SŁODKOWODNYCH 

ZAPREZENTOWANĄ PODCZAS KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ 

DOKONANIA BENEFICJENTÓW ORAZ NGR 

I. Przepisy ogólne. 

1.1. Organizatorem konkursu jest Nadnotecka Grupa Rybacka  z siedzibą w Trzciance 

przy Placu Pocztowym 25, 64-980 Trzcianka. 

1.2. Konkurs adresowany jest do członków i beneficjentów Nadnoteckiej Grupy 

Rybackiej, którzy będą uczestnikami KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ DOKONANIA 

BENEFICJENTÓW ORAZ NGR, pasjonują się gotowaniem i chcą pokazać swój talent 

kulinarny szerokiej publiczności. 

1.3. Celem konkursu jest: 

• wzrost spożycia ryb jako produktu lokalnego,  

• promocja  spożycia ryb oraz możliwości ich wykorzystania w kuchni, 

• uwydatnienie walorów smakowych potraw rybnych, 

• zachęcenie wszystkich gości konferencji do wizyty w gospodarstwach i 

punktach gastronomicznych, zarówno tych nowych, które powstały dzięki 

działalności NGR, jak i tych prężnie funkcjonujących obecnie na obszarze 

działania grupy. 

1.4. Promocja konkursu: informacja na stronie www.ngr.pila.pl oraz wysłana do 

członków oraz beneficjentów NGR. 

II. Przepisy dotyczące przygotowania potraw. 

2.1. Prezentacja potraw, ich degustacja oraz rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 

podczas KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ DOKONANIA BENEFICJENTÓW ORAZ 

NGR w dniu 3 czerwca 2022 roku od godz. 14:00 na terenie Wiejskiego Klubu Kultury 

w miejscowości Milcz, gmina Chodzież. 

2.2. Każdy uczestnik przygotowuje potrawę wg własnego pomysłu i receptury. 

Produkty niezbędne do przygotowania potrawy uczestnicy zapewniają we własnym 

zakresie i na własny koszt. 

2.3. Potrawa powinna być przygotowana do prezentacji we własnym naczyniu, 

odpowiednim do prezentacji i degustacji potraw (np. półmisek).  

http://www.ngr.pila.pl/
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2.4. Jury po degustacji wybierze trzy najlepsze potrawy. Zwycięzcy otrzymają 

nagrody. 

2.5 Przystąpienie do konkursu stanowi jednocześnie potwierdzenie uczestnika, że 

zapoznał się on z niniejszym Regulaminem, do którego przestrzegania się 

zobowiązuje. 

2.6. Wystawiane przez Uczestników potrawy muszą być legalne z punktu widzenia 

polskiego prawa (czyli dopuszczone do obrotu spożywczego, konsumpcyjnego na 

terenie RP). Wszelką odpowiedzialność za dystrybuowane produkty podczas 

konkursu ponosi Uczestnik.  

2.7. Potrawy konkursowe przygotowane powinny być z zachowaniem prawidłowych 

zasad i warunków do przygotowywania i przechowywania produktów spożywczych. 

Potrawa konkursowa nie może zawierać: surowych jaj, grzybów, alkoholu, ryb oraz 

mięsa z niewiadomego pochodzenia. Należy przez to rozumieć, że ryby oraz mięso 

wykorzystane w potrawie zgłoszonej do konkursu powinny być przebadane przez 

właściwe organy bądź certyfikowane, składniki wykorzystane do przygotowania 

potrawy świeże, a potrawa powinna być przygotowana w odpowiednich 

warunkach sanitarno-higienicznych oraz jest bezpieczna i nadaje się do spożycia.  

2.8. Organizator  zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o 

niskiej jakości estetycznej oraz niespełniających wyżej wymienionych wymogów. 

III. Terminarz. 

3.1. Konkurs wraz z regulaminem zostanie ogłoszony na www.ngr.pila.pl. Informacje 

zostaną również rozesłane do członków oraz beneficjentów NGR. 

3.2. Termin zgłoszenia uczestnictwa w konkursie upływa 27.05.2022 r. do godziny 

15.30. Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie karty zgłoszenia (załącznik nr 

1 do regulaminu), którą należy dostarczyć do Biura NGR (decyduje data wpływu) 

drogą pocztową lub osobiście lub wysłać na adres mailowy sekretariat@ngr.pil.pl, z 

zastrzeżeniem, że zgłoszenie elektroniczne zostanie dostarczone do organizatora w 

oryginale z podpisami do dnia konkursu. 

3.3. W dniu konkursu gotowe potrawy należy dostarczyć do godziny 14.00 do 

oznaczonego stanowiska na terenie Wiejskiego Klubu Kultury w Milczu. Do czasu 

rozpoczęcia konkursu tj. do godziny 14:00 będzie możliwość przechowania potrawy 

w warunkach chłodniczych. Potrawy powinny być gotowe do degustacji. 

3.4. Laureatów konkursu wyłoni 3-osobowe jury konkursu, wybrane spośród 

uczestników konferencji w dniu 3 czerwca br. Potrawy będą oceniane w 3-

stopniowej punktacji w 2 kategoriach: smak oraz wygląd potrawy. W ramach każdej 

http://www.ngr.pila.pl/
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kategorii każdy członek jury może przyznać od 1 do 3 punktów (gdzie 1 – słaby, 2 – 

dobry, 3 – bardzo dobry), które po zsumowaniu dadzą ostateczną liczbę punktów.  

3.5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas konferencji w dniu 3 czerwca 2022 

roku. 

IV. Nagrody. 

4.1. Za zajęcie I, II i III miejsca organizator przewiduje nagrody rzeczowe o 

charakterze kulinarnym, które będą przekazane zwycięzcom w dniu konferencji. 

Ponadto przewiduje się wyróżnienia dla pozostałych uczestników konkursu. Każdy 

otrzyma również pamiątkowy dyplom. 

4.2 Nagrody współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „RYBACTWO I MORZE 2014-2020” 

oraz środków własnych NGR. 

V. Wykorzystanie pracy konkursowej. 

5.1. Po zakończonym konkursie potrawy zostaną przeznaczone do konsumpcji dla 

wszystkich uczestników konferencji, a naczynia, na których były przygotowane 

zwrócone właścicielom. 

VI. Ochrona danych osobowych. 

6.1. Autor  pracy, przystępując do konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na 

przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu 

kulinarnego zorganizowanego przez Nadnotecką Grupę Rybacką, w związku z 

ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U 2018, poz. 1000 z 

późn. zm.) oraz na wykorzystanie jego wizerunku na potrzeby tego konkursu. Zgoda 

jest dobrowolna i w każdym czasie może zostać wycofana poprzez przesłanie 

stosownego wniosku na adres podany niżej, przy czym cofnięcie zgody pozostanie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych do tego momentu. 

W związku z wejściem w życie  w dniu 25 maja 2018 roku 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, dalej zwanego RODO), informujemy, że 

administratorem Państwa danych osobowych w związku z udziałem w konkursie 

kulinarnym jest Nadnotecka Grupa Rybacka z siedzibą w Trzciance, z którą można 

skontaktować się pod adresem: Plac Pocztowy 25, 64-980 Trzcianka, e-mail: 

sekretariat@ngr.pila.pl. Treść klauzuli informacyjnej RODO stanowi integralną część 

Regulaminu konkursu kulinarnego (jako załącznik nr 2). 

mailto:sekretariat@ngr.pila.pl
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6.2. Organizator zastrzega sobie prawo do wielokrotnego, nieodpłatnego 

publikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o zwycięzcach, degustowanych 

potrawach i uczestnikach konkursu w celach promocyjnych i marketingowych.  

VII. Informacja o konkursie. 

7.1. Osobami upoważnionymi do udzielania informacji o konkursie są pracownicy 

biura NGR, e-mail: sekretariat@ngr.pila.pl , tel.(67) 351 08 55, 668 028 473. 

7.2 Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie 

– informacje o jego ewentualnych zmianach zamieszczane będą na stronie 

www.ngr.pila.pl. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu kulinarnego  

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 

Potwierdzam udział w konkursie kulinarnym na najlepszą potrawę z ryb 

słodkowodnych w dniu 3 czerwca 2022 r., który odbędzie się podczas Konferencji 

podsumowującej dokonania beneficjentów oraz NGR. 

1. Nazwa podmiotu lub imię i nazwisko osoby biorącej udział w konkursie: 

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

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

2. Dane kontaktowe uczestnika konkursu (adres, telefon): 

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

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

3. Nazwa dania: 

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

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

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu kulinarnego i 

akceptuję jego treść. 

 

 

…………………………………………. 

Data i czytelny podpis uczestnika 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu kulinarnego  

 

Formularz informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych 

(dane pozyskiwane bezpośrednio od osoby, której dotyczą) 

 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które nam przekazałeś, zgłaszając się jako 

uczestnik konkursu kulinarnego. Dlatego, zgodnie z przepisami prawa, mamy 

obowiązek poinformować Cię o najważniejszych kwestiach dotyczących tego, 

dlaczego potrzebujemy Twoich danych osobowych, co z nimi robimy i jakie są Twoje 

uprawnienia.  

 

1. Administrator. 

Administratorem Twoich danych osobowych jest stowarzyszenie Nadnotecka 

Grupa Rybacka z siedzibą w Trzciance (Plac Pocztowy, 64-980 Trzcianka). Możesz 

się z nami skontaktować dzwoniąc pod nr tel.: 668028473 lub pisząc na adres: 

sekretariat@ngr.pila.pl. 

2. Cel i podstawa przetwarzania oraz skutki niepodania danych 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu rejestracji uczestników konkursu 

kulinarnego, który odbędzie się podczas konferencji podsumowującej dokonania 

beneficjentów oraz NGR w dniu 3 czerwca 2022 r. oraz kontaktowania się z Tobą 

w sprawach związanych z uczestnictwem w tym konkursie. 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz 

usprawiedliwiony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO1) polegający na rejestracji 

uczestników konkursu kulinarnego. 

W zakresie, w jakim przystępując do konkursu kulinarnego udzieliłeś nam również 

zgody na przetwarzanie Twojego wizerunku, podstawą przetwarzania danych 

osobowych jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie przez Ciebie 

zgody w tym zakresie jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym ani 

umownym. Zgoda może zostać przez Ciebie w każdym czasie odwołana poprzez 

złożenie stosownego oświadczenia na adres wskazany w pkt 1. Przetwarzanie 

przez nas Twoich danych osobowych (wizerunku) do tego momentu będzie 

uznawane za zgodne z prawem. 

3. Kategorie odbiorców: 

Twoje dane osobowe, które nam podasz, mogą zostać przekazane do naszych 

stałych współpracowników oraz Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Poznaniu. 

Pragniemy Cię zapewnić, że starannie weryfikujemy, czy każdy z tych podmiotów 

wdrożył stosowne zabezpieczenia, by Twoje dane były bezpieczne. Poza tym, tak 

jak wspomnieliśmy wyżej, Twoje dane mogą trafić także do Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach realizacji przez nas 

obowiązków wynikających z umowy ramowej, o której mowa w art. 14 ustawy o 

rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność (Dz. U. z 2018 r. poz. 140). Twoje 

 
1 Tj. 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) 
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imię i nazwisko może zostać także zamieszczone na naszej stronie internetowej – 

w celach informacyjnych i promocyjnych. 

4. Okres przetwarzania.  

Planujemy przetwarzać Twoje dane osobowe do momentu, w którym cofniesz 

swoją zgodę na ich przetwarzanie lub do momentu, w którym upłynie okres 

realizacji naszych obowiązków wynikających z umowy ramowej, o której mowa 

wyżej – w zależności od tego, co nastąpi najpierw. 

5. Twoje uprawnienia.  

Masz prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, które nam 

przekazałeś, do żądania sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia 

ich przetwarzania, a także ich przeniesienia. Masz również prawo do wniesienia 

sprzeciwu. Bardziej szczegółowo kwestie Twoich uprawnień regulują przepisy 

RODO, które mogą w pewnych sytuacjach przesądzać o tym, że wykonanie 

Twojego prawa nie będzie możliwe. 

Jeżeli Twoim zdaniem nieprawidłowo przetwarzamy Twoje dane osobowe możesz 

wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub dochodzić 

swoich praw przed sądem. 

Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące tego w jaki sposób przetwarzamy 

Twoje dane i tego, jak je chronimy, możesz nas zawsze o to zapytać (adres 

wskazaliśmy wyżej). 

 


