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REGULAMIN KONKURSU 

ZŁOTA GROPA 

§ 1 

Organizator 

1. Organizatorem Konkursu ZŁOTA GROPA  jest Burmistrz Miasta Złotowa (zwany dalej 

Organizatorem), Partnerami - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska 

oraz Nadleśnictwo Złotów (zwani dalej Partnerami).  

§ 2 

Cel konkursu 

1. Celem konkursu jest: 

1) Promowanie tradycyjnych i regionalnych potraw, a także bogactwa i różnorodności 

lokalnych tradycji kulinarnych. 

2) Promocja  Złotowa i Krajny jako regionu o walorach turystycznych. 

3) Promocja lokalnych firm gastronomicznych i oferowanych przez nie potraw. 

      

     § 3 

                                             Przedmiot Konkursu  

1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie przepisu i wykonanie przez Uczestników dania 

konkursowego, które chcieliby zaprezentować jako specjalność lokalu. 

2. Potrawa powinna być przygotowana z dbałością o walory smakowe i estetyczne ze 

szczególnym uwzględnieniem lokalnych tradycji kulinarnych, w tym także kuchni 

myśliwskiej, właściwych dla regionu. Dania konkursowe mogą być dowolnie wzbogacone 

naturalnymi dodatkami spożywczymi i ozdobione elementami dekoracyjnymi. 

3. Organizator wykona fotografie potraw konkursowych, które następnie będą mogły być 

wykorzystywane, rozpowszechniane, zwielokrotniane w dowolnej formie, np. w formie 

ilustracji do kalendarzy, książek, broszur, folderów, czasopism, w gazetach, na stronie 

internetowej Organizatora oraz innych znanych polach eksploatacji, stosownie do zgody 

udzielonej przez uczestników konkursu na podstawie oświadczenia, zawartego w pkt. 1 

Oświadczenia w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

        

§ 4 

 

               Warunki uczestnictwa i zgłoszenie do konkursu 

 

1. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie restauracje i punkty gastronomiczne z terenu 

Powiatu Złotowskiego. Podczas Konkursu, który będzie odbywał się w ramach „Biesiady 

ze smakiem” Uczestników reprezentować będzie dwóch przedstawicieli. 

2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora i Partnerów, jak również 

członkowie ich rodzin. 
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3. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie drogą elektroniczną zgłoszenia 

uczestnictwa w Konkursie wraz z oświadczeniami wszystkich Uczestników. Wzór 

zgłoszenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, zaś wzór oświadczenia osób 

reprezentujących Uczestników – Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

4. Każdy Uczestnik może zgłosić do udziału wyłącznie jedno danie konkursowe, którego opis 

zostanie przekazany Organizatorowi w zgłoszeniu do konkursu (załącznik nr 1).  

5. Zgłoszenie oraz oświadczenia należy podpisać i wysłać w formie skanu, najpóźniej do 

dnia 6 sierpnia 2018 r. na adres: promocja@zlotow.pl. W tytule maila należy wpisać 

ZŁOTA GROPA. 

6. Przekazanie zgłoszenia udziału w Konkursie na wskazany adres mailowy jest 

równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki uczestnictwa, określone  

w postanowieniach niniejszego Regulaminu, z którymi każdy Uczestnik zobowiązany jest 

się zapoznać. 

 

§ 5 

                           Organizacja i przebieg konkursu 

1. Ogłoszenie o konkursie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez: 

1) zamieszczenie na stronie internetowej Organizatora, na FB  

2) przesłanie do restauracji, punktów gastronomicznych w formie elektronicznej, 

3) upublicznienie na innych stronach internetowych w celach promocyjnych. 

2. Konkurs odbędzie się podczas imprezy „ Złotowska biesiada ze smakiem” w dniu 15 

sierpnia 2018 r., na Półwyspie Rybackim w Złotowie. Wyłonienie zwycięzców następuje 

decyzją Jury Konkursowego, o którym mowa w § 6 Regulaminu. 

3. W trakcie finału Konkursu Organizator: 

1) zapewnia zadaszone stoisko z dostępem do prądu, 

2) nie przewiduje wykorzystania urządzeń do podgrzewania lub gotowania, sprzętu 

kuchennego oraz zastawy niezbędnej do serwowania dań, 

4. Prezentacja potraw konkursowych odbywać się będzie w dwóch formach: 

1) danie serwowane Jury Konkursowemu, podczas posiedzenia Jury o godz. 15, 

2) porcje degustacyjne w ilości 200 szt. dla widzów  - uczestników imprezy 

„Złotowska biesiada ze smakiem”, wydawane od godz. 14. Za wydawanie porcji 

degustacyjnych zgodnie z przepisami sanitarnymi odpowiada uczestnik. 

5. Wydawanie porcji degustacyjnych będzie się odbywało na stoiskach udostępnionych przez 

Organizatora. Stoiska powinny być przygotowane do godziny 13.30. Uczestnicy będą 

mogli zaaranżować i wyposażyć stoiska w elementy identyfikujące i promocyjne. Będą 

także mieli możliwość bezpłatnego promowania swojej potrawy konkursowej na telebimie 

umieszczonym obok sceny (reklama max 15 s.) 

 

§ 6 

Procedura oceny potraw konkursowych i wyłaniania zwycięzcy 

mailto:promocja@zlotow.pl
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1. Na ostateczne rozstrzygnięcie w Konkursie złożą się: 

1) ocena dokonana przez Jury Konkursowe, powołane przez Organizatora i 

Partnerów 

2) głosowanie widzów - uczestników imprezy „Złotowska biesiada ze smakiem”.  

2. Jury Konkursowe  dokona degustacji potraw i ich oceny według następujących kryteriów: 

1) spełnienie warunków określonych Regulaminem i tematyką Konkursu  

2) oryginalność i pomysłowość przepisu dania konkursowego  

3) ogólne cechy degustacyjne potrawy takie jak: smak, zapach, konsystencja  

4) elementy dekoracyjne i estetyka podania 

Każdy z członków Jury będzie mógł przydzielić max 10 punktów na każde z kryteriów. 

3. W głosowaniu uczestników imprezy „Złotowska biesiada ze smakiem” weźmie udział 240 

osób, które wyrażą wolę oceny dań konkursowych. Każdy  uczestnik otrzyma 1 żeton=1głos. 

Żetony będą zbierane na specjalnie oznakowanym stoisku. 

4. Ilość głosów oddana na potrawę konkursową zostanie zsumowana z oceną Jury Konkursowego 

i zadecyduje o ostatecznym rozstrzygnięciu konkursu.  

5. Obliczenia punktacji dokona Jury Konkursowe, które przygotowuje uzasadnienie 

rozstrzygnięcia Konkursu w formie  protokołu   podpisanego przez wszystkich członków Jury.  

 

§ 7 

Ogłoszenie wyników konkursu i zasady nagradzania 

 

1. Rozstrzygnięcie Konkursu, podanie wyników do publicznej wiadomości i wręczenie 

nagród odbędzie się w dniu 15 sierpnia 2018 roku o godzinie 17. Godzina ogłoszenia i 

wręczenia nagród może ulec zmianie, o czym Organizatory będą informować Uczestników 

konkursu. 

2. Nagrodą w Konkursie tytuł honorowy „Złota Gropa 2018”, który zostanie przyznany 

potrawie i Uczestnikowi. 

3. Informacje o zwycięzcy oraz  wszystkich Uczestnikach konkursu i zgłoszonych przez 

nich potrawach będą udostępniane na stronie internetowej Złotowa, FB, instagramie. 

 

§ 8 

Zasady wykluczania i unieważnienia Konkursu 

 

1. Restauracje/punkty gastronomiczne niespełniające warunków wymienionych w § 4 

niniejszego Regulaminu podlegają wykluczeniu  z Konkursu. Do podjęcia decyzji o 

wykluczeniu restauracji/punktu gastronomicznego upoważniony są Organizator 

odpowiedzialni za kwalifikację zgłoszeń. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w dowolnym czasie w 

przypadku zaistnienia jednej z poniżej podanych przyczyn: 
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1) do konkursu nie zgłosi się co najmniej dwóch uczestników, 

2) praca konkursowa jest obarczona wadą, która nie pozwala na wybór najlepszej pracy 

konkursowej zgodnie z prawem i Regulaminem.  

 

§ 9 

Administrowanie danymi osobowymi 

 

1. Administratorem danych osobowych podanych przez restauracje/punkty gastronomiczne w 

zakresie imion, nazwisk i innych danych w związku z organizacją Konkursu na podstawie 

zgody osób, których dane dotyczą jest Organizator. 

2. Warunkiem udziału w Konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie ich danych 

osobowych przez Organizatorów, którego treść zawiera załącznik nr 2 do niniejszego 

Regulaminu. 

3. Dane osobowe gromadzone są przez organizatora w celach związanych z 

przeprowadzeniem konkursu tj. wyłonienia laureatów Konkursu, wydaniem nagród i 

podaniem do wiadomości publicznej informacji o laureatach w tym imion i nazwisk, a 

także w celach prowadzenia ewidencji korespondencji i archiwizacji dokumentacji przez 

Organizatora. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane w taki sposób i w takim zakresie, w jakim jest to 

niezbędne do celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu, z 

zachowaniem zasad określonych w rozporządzeniu 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 z dn. 4 maja 2016 r.), dalej jako RODO. 

5. Stosownie do art. 13 RODO, Organizator w treści załącznika nr 2 spełniają wobec 

Uczestników obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania ich danych osobowych. 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Naruszenie postanowień Regulaminu przez Uczestników będzie skutkowało      

wykluczeniem ich uczestnictwa w Konkursie. 

2. Postanowienia Regulaminu stanowią podstawę do przeprowadzenia Konkursu, a ich 

interpretacja zależy od Jury Konkursowego. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia utracone, uszkodzone 

niewłaściwie zaadresowane lub złożone po upływie określonego terminu. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do  niego 

przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych, czy systemu 

Uczestnika. 

5. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału  w 

Konkursie. 
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6. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych 

danych przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje pozbawieniem prawa do 

nagrody. 

7. W trakcie trwania Konkursu Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany 

postanowień Regulaminu w każdym czasie, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków 

uczestnictwa w konkursie. 

8. W sprawach nieregulowanych w Regulaminie Konkursu mają zastosowanie  przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa. 

9. Integralną częścią Regulaminu są Załączniki nr 1 i nr 2. 

10. Osobą upoważnioną do kontaktu z Uczestnikami Konkursu w zakresie wszelkich   

pytań, uwag i wyjaśnień dotyczących Regulaminu Konkursu oraz finału Konkursu jest Maria 

Milancej tel.67 263 2640 wewn. 53, m.milancej@zlotow.pl  

 

 

 


