
 
 

 

  
 

 

 

 
 
 

REGULAMIN KONKURSU  
„SMAKI WARMII, MAZUR ORAZ POWIŚLA - SZANSĄ NA SUKCES” 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1. 

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich 
odbywa się konkurs pn. „Smaki Warmii, Mazur oraz 
Powiśla - szansą na sukces”,  
Współorganizatorami konkursu są: Województwo 
Warmińsko-Mazurskie, Warmińsko-Mazurska Izba 
Rolnicza - Punkt Informacji Europejskiej Europe 
Direct w Olsztynie oraz Gmina Miasto Elbląg, 
jednostka budżetowa: Zespół Szkół Gospodarczych 
w Elblągu. 
 

§ 2. 
Konkurs odbędzie się: 
14 kwietnia 2018 r. w Zespole Szkół Gospodarczych 
w Elblągu, ul. Królewiecka 128. 
 

II. CEL KONKURSU 
 

§ 3. 
Celem konkursu jest: 
1) Zebranie i promowanie unikatowych, 

regionalnych i tradycyjnych przepisów 
kulinarnych województwa warmińsko-
mazurskiego. 

2) promowanie jedynych w swoim rodzaju 
produktów żywnościowych, specyficznych dla 
naszego regionu. 

 
III. UCZESTNICY KONKURSU 

 
§ 4. 

1. Uczestnikami konkursu są mieszkańcy 
województwa warmińsko-mazurskiego tj. osoby 
fizyczne, w tym rolnicy, koła gospodyń wiejskich, 
organizacje zrzeszające osoby fizyczne oraz 
uczniowie czterech szkół gastronomicznych 
województwa, tj. Zespołu Szkół Gastronomiczno - 
Spożywczych w Olsztynie, Zespołu Szkół im. M. 
Rataja w Ełku, Zespołu Szkół Gospodarczych 
w Elblągu i Zespołu Szkół nr 2 im. J. Śniadeckiego 
w Szczytnie. 
 

 
2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział 

w Konkursie tylko w kategorii potrawy z ryb.  
Osoby te mogą wziąć udział w konkursie 
wyłącznie za pisemną zgodą przedstawicieli 
ustawowych lub opiekunów prawnych, wyrażoną 
w Formularzu zgłoszeniowym stanowiącym 
załącznik nr 2 do Regulaminu. 

 
§ 5. 

1. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty i osoby 
wymienione w § 4, które wypełnią formularz 
zgłoszeniowy, dołączą do niego kompletny, 
szczegółowy, unikatowy, zgodny z celami 
konkursu określonymi w § 3  przepis na dany 
produkt lub potrawę i zaprezentują go komisji 
konkursowej podczas trwania konkursu.  

2. W konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie 
komisji konkursowych ani członkowie ich rodzin.  

3. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do 
zaprezentowania i poddania ocenie komisji 
konkursowej zgłoszonego produktu lub potrawy. 

4. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie  
odpowiedniego formularza zgłoszeniowego wraz 
ze szczegółowym  przepisem danego produktu 
lub potrawy w trybie określonym w § 7 i § 8 oraz 
spełnienie warunków określonych w § 4 i 5. 

5. Osoby biorące udział w konkursie w kategorii 
produkty i przetwory z ryb wypełniają formularz 
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego 
regulaminu. 

6. Osoby biorące udział w konkursie w kategorii 
potrawy z ryb wypełniają formularz stanowiący 
załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu 
z zastrzeżeniem § 4 ust. 2. 

 
IV. PRZEDMIOT KONKURSU 

 
§ 6. 

1. Przedmiotem konkursu są produkty i przetwory 
z ryb oraz potrawy z ryb o których mowa w ust. 3 
i 4. 

2. Jeden uczestnik/zespół konkursowy może zgłosić 
do konkursu co najwyżej 1 produkt  lub co 
najwyżej 1 potrawę. 

Załącznik   

do Umowy dotyczącej współorganizacji konkursu  

„Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla - szansą na sukces”  



 
 

 

  
 

 

 

3. Produkty będą oceniane w kategorii:  
Produkty i przetwory z ryb. 
Uczestnikami tej kategorii będą: 
- osoby fizyczne, w tym rolnicy, koła gospodyń 
wiejskich, organizacje zrzeszające osoby 
fizyczne. 

4. Potrawy będą oceniane w kategorii:  
Potrawy z ryb. 
Uczestnikami tej kategorii będą: 
- uczniowie szkół gastronomicznych  
z województwa warmińsko - mazurskiego 
wymienionych w § 4 regulaminu konkursu.  
- uczniowie będą przyrządzać potrawy 
w zespołach 2 - osobowych. 

5. Współorganizatorzy zapewniają warunki 
niezbędne do przygotowania potraw (kuchenki, 
dostęp do bieżącej wody, niezbędny sprzęt 
kuchenny). 

6. Każdy zespół zobowiązany jest do wykonania 
potrawy z ryb na miejscu – w pracowni 
gastronomicznej.  

7. Każdy zespół zobowiązany jest do wykonania 
potrawy z ryb z własnych surowców. 

8. Czas przeznaczony na przygotowanie potraw 
wynosi 120 minut. 

 
V. PRZEBIEG KONKURSU 

 
§ 7. 

Wzory formularzy zgłoszeniowych, stanowiących 
załączniki do niniejszego Regulaminu, dostępne są 
w siedzibach: Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej - 
Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct -
Olsztyn, Departamencie Rozwoju Obszarów 
Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
oraz na stronach internetowych powyższych 
instytucji: www.wmirol.org.pl, www.europedirect-
olsztyn.pl, www.warmia.mazury.pl  

 
§ 8. 

Konkurs przebiegać będzie w II etapach: 
1. I Etap- nominacja do konkursu:  

1) kategoria: produkty i przetwory z ryb - 
przesłanie do dnia 27.03.2018 r. – 
wypełnionego formularza zgłoszeniowego 
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego 
Regulaminu na adres: Warmińsko-Mazurska 
Izba Rolnicza – Punkt Informacji Europejskiej 
Europe Direct, ul. Lubelska 43A, 10-410 Olsztyn, 
fax: 089 5354843 e-mail: 

konkurssmaki@gmail.com, z dopiskiem: „Smaki 
Warmii, Mazur oraz Powiśla - szansą na 
sukces”. 

2) kategoria: potrawy z ryb - przesłanie do dnia 
27.03.2018 r. - wypełnionego formularza 
zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 2 do 
niniejszego Regulaminu na adres: Urząd 
Marszałkowski Województwa Warmińsko-
Mazurskiego, Departament Rozwoju Obszarów 
Wiejskich i Rolnictwa, ul. Emilii Plater 1, 10-562 
Olsztyn fax: 089 5219829 e-mail: 
k.klos@warmia.mazury.pl z dopiskiem: „Smaki 
Warmii, Mazur oraz Powiśla - szansą na 
sukces”. 

3) O dotrzymaniu terminu zgłoszenia decyduje 
data stempla operatora pocztowego 
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 
r.- prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 
z późn. zm.). 

4)  Komisje konkursowe oceniać będą poprawność 
zgłoszeń oraz nadesłane przepisy. 

5) Podanie niekompletnego przepisu, na 
podstawie którego nie będzie możliwe 
przygotowanie produktu/przetworu/potrawy 
skutkować będzie dyskwalifikacją.   

 
2. II Etap- finał konkursu 

1) Miejsce: Elbląg, Zespół Szkół Gospodarczych 
2) Komisje konkursowe wyłonią laureatów I, II, III 

miejsca w kategorii - Potrawy z ryb oraz 
w kategorii – Produkty i przetwory z ryb 

3) Wszyscy uczestnicy oraz laureaci konkursu 
otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

4) Laureatom I, II i III miejsca w kategorii - Potrawy 
z ryb oraz w kategorii – Produkty  i przetwory 
z ryb zostaną wręczone nagrody rzeczowe. 

5) Laureaci I miejsc w konkursie, w kategorii - 
Potrawy z ryb oraz w kategorii – Produkty  
i przetwory z ryb otrzymają dodatkowo Puchar 
Marszałka Województwa Warmińsko-
Mazurskiego. 

6) Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają drobne 
upominki w postaci gadżetów. 

7) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do 
innego podziału nagród. 

 
§ 9. 

Decyzje komisji są wiążące i ostateczne.  
 
 
 

http://www.europedirect-olsztyn.pl/
http://www.europedirect-olsztyn.pl/
mailto:konkurssmaki@gmail.com
mailto:k.klos@warmia.mazury.pl


 
 

 

  
 

 

 

§ 10. 
1. Uczestnik /przedstawiciel ustawowy lub opiekun 

prawny uczestnika Konkursu wyraża zgodę na 
administrowanie i przetwarzanie danych 
osobowych uczestnika przez Organizatorów na 
warunkach określonych w ustawie z 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) dla potrzeb 
niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu. 

2. Zgoda Uczestnika /przedstawiciela ustawowego 
lub opiekuna prawnego uczestnika Konkursu na 
przetwarzanie danych osobowych jest 
dobrowolna, wyrażona poprzez wypełnienie 
i podpisanie Formularza Zgłoszeniowego, jednak 
jest ona niezbędna do udziału w Konkursie.  

3. Stosownie do treści art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) 
dane osobowe Uczestnika Konkursu będą 
administrowane i przetwarzane przez 
Województwo Warmińsko-Mazurskie z siedzibą: 
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie, 10-562 Olsztyn, ul. 
Emilii Plater 1, Warmińsko – Mazurską Izbę 
Rolniczą – Punkt Informacji Europejskiej Europe 
Direct – Olsztyn, ul. Lubelska 43A, 10-410 Olsztyn 
w celu przeprowadzenia konkursu. Podanie 
danych jest dobrowolne, a Uczestnik/ 
przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny 
uczestnika Konkursu  ma prawo dostępu do treści 
swoich danych/danych podopiecznego oraz  ich 
poprawiania. 

4. Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na 
publikację danych osobowych w zakresie 
wskazanym w formularzu zgłoszeniowym, 
przepisów, zdjęć produktów oraz potraw 
konkursowych przez organizatorów, bez prawa 
do wynagrodzenia.               

 
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 11. 

Informacje o nagrodzonych i ich produktach 
i potrawach zostaną opublikowane w regionalnych 
mediach, w Biuletynie Warmińsko-Mazurskiej Izby 
Rolniczej, stronach internetowych Urzędu 
Marszałkowskiego, Warmińsko-Mazurskiej Izby 
Rolniczej oraz Punktu Informacji Europejskiej Europe 
Direct- Olsztyn. 

 
§ 12. 

1. Organizatorzy powołają dwie komisje 
konkursowe: jedna w kategorii produkty 
i przetwory z ryb, druga w kategorii potrawy 
z ryb. 

2. Każda z komisji będzie liczyła do 5 osób. 
3. W skład komisji konkursowych będą wchodzili 

przedstawiciele: Województwa Warmińsko – 
Mazurskiego, Warmińsko-Mazurskiej Izby 
Rolniczej - Punktu Informacji Europejskiej Europe 
Direct w Olsztynie oraz Muzeum Warmii i Mazur. 

 
§ 13. 

Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży 
związanych z ewentualnym przyjazdem uczestników 
na miejsce konkursu.  
    

§ 14 
1. Uczestnik/przedstawiciel ustawowy lub opiekun 

prawny uczestnika Konkursu, poprzez zgłoszenie 
do Konkursu, akceptuje jego zasady wyrażone 
w niniejszym Regulaminie. 

2. Uczestnik/przedstawiciel ustawowy lub opiekun 
prawny uczestnika Konkursu  wyraża zgodę na 
wykorzystanie  wizerunku uczestnika w związku 
z realizacją Konkursu w materiałach promocyjno- 
informacyjnych Organizatorów w szczególności 
w materiałach prasowych, stronach 
internetowych, plakatach itp. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do 
odwołania Konkursu bez podania przyczyn, 
a także przerwania, zawieszenia lub zmiany 
terminu jego przeprowadzenia. 

4. Regulamin jest jedynym dokumentem 
określającym zasady Konkursu. Ostateczna 
interpretacja niniejszego Regulaminu należy 
wyłącznie do Organizatorów. W sytuacjach 
nieprzewidzianych w Regulaminie, wszelkie 
decyzje podejmują Organizatorzy. Od decyzji 
Organizatorów nie przysługuje odwołanie. 

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian 
treści niniejszego Regulaminu w każdym czasie 
bez podania przyczyny. 

6. Zmiany treści Regulaminu, w tym zmiany 
terminów zostaną opublikowane na stronach: 
www.wmirol.org.pl, www.europedirect-
olsztyn.pl, www.warmia.mazury.pl w zakładce 
Obszary wiejskie. 

7. Regulamin Konkursu oraz dodatkowe informacje 
dostępne są na stronach: www.wmirol.org.pl, 
www.europedirect-olsztyn.pl, 

http://www.europedirect-olsztyn.pl/
http://www.europedirect-olsztyn.pl/
http://www.warmia.mazury.pl/
http://www.europedirect-olsztyn.pl/


 
 

 

  
 

 

 

www.warmia.mazury.pl w zakładce Obszary 
wiejskie. 

8. Wszelkie informacje o Konkursie można uzyskać: 
1) W kategorii produkty i przetwory z ryb pod 

numerem telefonu: 89 5354843, oraz za 
pośrednictwem e-mail: 
konkurssmaki@gmail.com; 

2) W kategorii potrawy z ryb pod numerem 
telefonu 89 5219853, oraz za pośrednictwem 
e-mail: k.klos@warmia.mazury.pl. 

9. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym 
Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 
cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych oraz innych przepisów powszechnie 
obowiązujących. 

 
 

http://www.warmia.mazury.pl/
mailto:konkurssmaki@gmail.com
mailto:k.klos@warmia.mazury.pl

