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Regulamin konkursu
Kulinarne tradycje Kujaw i Pomorza „na słodko” i „na słono”
Konkurs objęty Honorowym Patronatem Marszałka
Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotra Całbeckiego.

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa i przebiegu Konkursu
pn. Kulinarne tradycje Kujaw i Pomorza „na słodko” i „na słono”, zwanego dalej
„Konkursem”.
2. Organizatorem
Konkursu
jest
Kujawsko-Pomorska
Izba
Rzemiosła
i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Piotrowskiego
11 (dalej: KPIRiP), nr KRS :0000034337.
3. Konkurs adresowany jest do uczniów branżowych szkół I stopnia, w których
prowadzone są także klasy dotychczasowej szkoły zawodowej kształcących w
zawodzie kucharz, cukiernik zaproszonych przez Organizatora, zwanych dalej
„Uczestnikami”.
4. Miejsce
Konkursu:
siedziba
Kujawsko-Pomorskiej
Izby
Rzemiosła
i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, ul. Piotrowskiego 11.
5. Czas trwania Konkursu: od 12.04.2018 roku do 08.06.2018 roku.
6. Aktualna
treść
niniejszego
Regulaminu
będzie
dostępna
na
stronie
www.izbarzem.pl w zakładce „Aktualności” oraz „Konkursy”.
7. Celem konkursu jest:
a) promocja regionu kujawsko - pomorskiego oraz polskiej sztuki kulinarnej,
b) kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o tradycji kulinarnej
regionu,
c) doskonalenie
umiejętności
kulinarnych,
rozbudzanie
inicjatywy,
pomysłowości i kreatywności uczniów pod nadzorem nauczyciela
zawodu/mistrza szkolącego,
d) podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego oraz nawiązywanie,
utrzymywanie współpracy pomiędzy szkołami branżowymi, a firmami
związanymi z gastronomią i cukiernictwem,
e) podkreślenie
roli nauczyciela zawodu/mistrza szkolącego w procesie
praktycznej nauki zawodu oraz przekazywanie dziedzictwa kulinarnego
kuchni kujawsko-pomorskiej,
f) wzmocnienie relacji nauczyciel zawodu/mistrz szkolący a uczeń poprzez
pracę zespołową w Konkursie.
§ 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie statusu ucznia szkoły
branżowej I stopnia prowadzącej kształcenie w zawodach kucharz, cukiernik
działającej w województwie kujawsko - pomorskim (zwaną dalej: „Szkołą”),
zaproszonej przez Organizatora do Konkursu oraz dokonanie zgłoszenia do
Konkursu w terminie wskazanym przez Organizatora.
2. Organizator przesyła zaproszenie do Szkół z informacją o możliwości wzięcia
udziału w Konkursie drogą pocztową lub mailową.
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3. Zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez wypełnienie i przesłanie do
Organizatora formularza zgłoszeniowego. Wypełnienie poprawnie druku oznacza
jednocześnie zgodę Uczestników na warunki Konkursu określone w niniejszym
Regulaminie.
4. Poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie każdy Uczestnik oraz rodzic/opiekun
prawny każdego niepełnoletniego Uczestnika Konkursu wyraża zgodę na: wzięcie
udziału w Konkursie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie,
publikacje wizerunku Uczestnika w materiałach promocyjnych, powstałych
podczas trwania Konkursu, w tym w uzasadnionym przypadku, imienia i nazwiska
uczestnika oraz na przetwarzanie podanych danych osobowych Uczestnika oraz
rodziców i opiekunów prawnych Uczestnika przez Kujawsko-Pomorską Izbę
Rzemiosła
i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy jako administratora danych
osobowych na potrzeby zorganizowania i przeprowadzenia Konkursu zgodnie
z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych.
5. Konkurs składa się z dwóch zasadniczych etapów, i przebiega wg następującej
procedury:
a) Wybór kategorii konkursowej pracy poprzez wskazanie potrawy: „na
słodko” lub ”na słono” w formularzu zgłoszeniowym.
b) Stworzenie Zespołu złożonego z Uczestników: jednego ucznia oraz
opiekuna: nauczyciela, zatrudnionego przez Szkołę, którą reprezentują lub
mistrza szkolącego/opiekuna młodocianego pracownika zakładu, w którym
odbywa praktyki zawodowe.
c) I etap - przygotowanie zgłoszenia konkursowego, czyli wykonanie
autorskiej prezentacji multimedialnej dania tradycyjnego kuchni
kujawsko-pomorskiej wybranego w kategorii „słone” lub „słodkie”
z propozycją jego podania. Przepis ten powinien zawierać listę składników
z wymaganymi gramaturami, szczegółowy opis przygotowania i informację
o czasie niezbędnym do wykonania dania. Praca multimedialna musi zostać
wykonana w formacie dającym się odtworzyć w programie PowerPoint, nie
powinna przekraczać więcej niż 30 slajdów i zostać zapisana na nośniku
CD, Pendrive lub przesłana drogą elektroniczną do Organizatora.
d) Przesłanie prezentacji multimedialnej do dnia 24.05.2018 roku na adres
Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, ul.
Piotrowskiego 11, 85-098 Bydgoszczy lub drogą mailową na adres:
sekretariat@izbarzem.pl
e) Do udziału w finale Konkursu (II Etapie) zostanie zakwalifikowanych 10
(dziesięć) Zespołów wybranych na podstawie wykonanych prezentacji
multimedialnych i uznanych za najbardziej ciekawe.
f) II etap - finał Konkursu, który odbędzie się w dniu 08.06.2018 r.
i obejmuje; omówienie przez ucznia przed jury, sposobu i techniki
przygotowania potrawy regionalnej w kategorii „na słodko” lub „na słono”
przedstawionej w prezentacji multimedialnej oraz przygotowanie do
degustacji zgłoszonej potrawy konkursowej dla jury oceniającego,
g) Przed finałem potrawę konkursową wykonuje samodzielnie uczeń pod
nadzorem
nauczyciela
zawodu/mistrza
szkolącego
w
pracowni
szkolnej/miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu. W dniu finału
Zespół przywozi gotową potrawę i na miejscu przygotowuje ją do
degustacji
wraz
z nakryciem i elementami dekoracyjnymi.
6. Uczestnicy Konkursu obowiązani są zapewnić legalność przekazanej autorskiej
prezentacji multimedialnej i pozostałej części pracy konkursowej w szczególności,
zapewnić, aby dzieło/utwór był wynikiem ich oryginalnej twórczości i nie naruszało
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żadnych praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich oraz wizerunku i
dóbr osobistych osób trzecich.
7. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za swoje działania
i zaniechania związane z udziałem w Konkursie i zobowiązują się zwolnić od
wszelkiej odpowiedzialności Organizatora lub zwrócić mu wszelkie poniesione
koszty w przypadku naruszenia przez nich praw osób trzecich.
8. Jedna Szkoła może wyznaczyć maksymalnie dwa Zespoły do udziału w Konkursie.
9. Organizator zapewnia uczestnikom; projektor multimedialny, stoły o wymiarach
do prezentacji gotowego wyrobu kulinarnego oraz dostęp do pracowni
gastronomicznej wyposażonej w sprzęt niezbędny do ekspedycji dań.
10. W Konkursie przewidziano nagrody w dwóch kategoriach; „na słodko” i „na słono”
- wyrób regionalny z kuchni kujawsko-pomorskiej; od I do III miejsca w każdej
kategorii zgodnie z zasadami określonymi w §3 Regulaminu.
11. Poprzez przystąpienie do uczestnictwa w Konkursie i dostarczenie do Organizatora
autorskiej prezentacji multimedialnej, Organizator nabywa od Uczestników
licencję wyłączną z prawem sublicencji na korzystanie z całej pracy konkursowej
zgłoszonej do Konkursu upoważniającą Organizatora do nieodpłatnego korzystania
z pracy konkursowej na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ustawie o
prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności do: publikowania oraz
rozpowszechniania zdjęć w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, w Internecie,
mediach drukowanych, na platformach mediów społecznościowych, nagraniach
wideo oraz transmisjach telewizyjnych – bez ograniczenia czasowego,
terytorialnego, miejsca i liczby egzemplarzy bądź emisji.
§ 3 Nagrody w Konkursie
1. Wszyscy finaliści otrzymają dyplomy uczestnictwa (odrębny dla ucznia jak
i nauczyciela/mistrza szkolącego/opiekuna).
2. Nagrody dla Zwycięzców Konkursu funduje Organizator.
3. Nagrody dla Zespołów w Konkursie to:
a) za zajęcie pierwszego miejsca: BON na sprzęt gastronomiczny
o wartości 1.500 zł,
b) za zajęcie drugiego miejsca: BON na sprzęt gastronomiczny
o wartości 800 zł,
c) za zajęcie trzeciego miejsca: BON na sprzęt gastronomiczny
o wartości 500 zł.
4. Pozostali uczestnicy Konkursu otrzymają drobne upominki rzeczowe.
5. Informacje o nagrodzonych i ich potrawach zostaną opublikowane
w lokalnych, branżowych mediach.
6. Podatek dochodowych z tytułu otrzymanych nagród opłaca Organizator.
§ 4 Kryteria oceniania
1. I etap, na który składa się prezentacja multimedialna – dokładnie opisany przepis
kulinarny z uzasadnieniem wyboru produktu i uzasadnieniem kompozycji ich
zestawienia, zawierający listę składników, sposób wykonania. Ocenie podlega:
 nawiązanie do tradycji regionalnych kuchni kujawsko- pomorskiej,
 pomysłowość i kreatywność przepisu,
 prezentacja potrawy na podstawie zdjęć,
 forma przepisu, jasność, precyzyjność.
2. II etap – finał. Potrawy tradycyjne będą oceniane w kategoriach: potrawa
regionalna „słodka” lub „słona”.
 Podczas oceny Komisja będzie brała pod uwagę: smak potrawy, sposób
prezentacji, pomysłowość i estetykę podania, nawiązanie do tradycji
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regionalnych kuchni kujawsko- pomorskiej, użycie regionalnych produktów
i technik przygotowania, zbieżność z przedstawioną prezentacją
multimedialną.
 Każda potrawa zostanie oceniona według następujących kryteriów:
a) smak oraz wygląd zgodny z przygotowaną prezentacją potrawy /1-10
punktów/;
b) tradycyjna receptura przygotowania potrawy /1 -10 punktów/;
c) sposób podania i prezentacji potrawy (wygląd stoiska, nakrycie stołu,
opis potrawy i sposób serwowania, itp.) /1 – 5 punktów/.
Uczestnik może otrzymać maksymalnie 25 punktów.

§ 5 Wyłonienie Zwycięzcy
1. Zwycięzców pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca wyłoni Komisja Konkursowa
w składzie: max. 7-osobowe jury powołane przez Organizatora Konkursu,
składające się z szefów kuchni, znawców produktu regionalnego i kuchni
regionalnej,
popularyzatorów
produktów
regionalnych
i
tradycyjnych,
przedstawicieli Organizatorów.
2. Przy wyborze Zwycięzców Komisja będzie brała pod uwagę oryginalność i estetykę
wykonania prac konkursowych kierując się kryteriami określonymi w §4
regulaminu.
3. Finaliści Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu indywidualnie
(telefonicznie lub mailowo) w terminie do dnia 29.05.2018 roku.

1.

2.
3.
4.

5.

6.

§ 6 Dane Osobowe
Administratorem danych osobowych Uczestników i ich opiekunów prawnych
(w przypadku Uczestników niepełnoletnich) jest Kujawsko-Pomorska Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, ul. Piotrowskiego 11, 85-098
Bydgoszczy, nr KRS: 0000034337 która przetwarza podane dane osobowe jedynie
w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w szczególności przyjęcia zgłoszeń
konkursowych, wyłonienia Zwycięzców, wręczenia nagród oraz zapewnienia
kontaktu z Uczestnikami.
Dane osobowe Zwycięzcy Konkursu mogą zostać opublikowane na stronie
internetowej www.izbarzem.pl, fanpage’u Izby.
W zależności od dobrowolnie udzielonej dodatkowej zgody, dane Uczestników
mogą być przetwarzane w celach marketingowych administratora danych.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a brak
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych nie
uniemożliwia uczestnictwa w Konkursie
Zezwolenie na przetwarzania danych osobowych Uczestników w celu organizacji
i przeprowadzenia Konkursu jest dobrowolne, lecz niezbędne dla uczestnictwa w
Konkursie.
Uczestnikom i ich opiekunom prawnym przysługuje prawo wglądu do treści ich
danych osobowych oraz ich poprawiania i żądania usunięcia.

§ 7 Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy
Kodeksu Cywilnego.
2. W kwestiach spornych dotyczących przebiegu Konkursu, treści Regulaminu, oraz
kwestii nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, głos ostateczny należy
wyłącznie do Organizatora.
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3. Organizator w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie możliwość zakończenia
lub przerwania Konkursu przed czasem jego zakończenia, nie wręczając
przewidzianych nagród.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające
przeprowadzenie Konkursu spowodowane działaniami sił wyższych oraz
przyczynami nie leżącymi po jego stronie lub okolicznościami, za które
odpowiedzialności nie ponosi lub których nie można uniknąć bez poniesienia
dodatkowych kosztów.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne,
mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
7. Uczestnikowi/Zespołowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji związanej
z przebiegiem Konkursu. Reklamacja powinna zostać wniesiona na adres
Organizatora i powinna określać przedmiot reklamacji oraz zakres żądań
Uczestnika/Zespołu. Organizator rozstrzyga reklamację w terminie 14 dni od jej
wpłynięcia do Organizatora. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator
powiadamia Uczestnika/Zespół mailowo. Decyzja Komisji jest ostateczna, lecz nie
wyłącza prawa Uczestnika/Zespołu do dochodzenia roszczeń na zasadach
ogólnych.
8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz Jurorzy
Konkursu, ich zstępni w linii prostej oraz ich małżonkowie.
9. W przypadku zebrania niewystarczającej ilość zgłoszeń tj. mniej niż 6 zespołów
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu.
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