
                   

 

REGULAMIN KONKURSU DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH 

 Z TERENU POWIATU GRAJEWSKIEGO „SMAK NA PRODUKT I KULTURĘ”  

O CHOCHLĘ BURMISTRZA SZCZUCZYNA 

 

1. ORGANIZATOR: Urząd Miejski w Szczuczynie, ul. Plac 1000-lecia 23, 19-230 

Szczuczyn, Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury, Wojewodzin 2, 19-200 

Grajewo 

Z ramienia organizatora za przeprowadzenie konkursu odpowiada Referat Współpracy 

Partnerskiej i Rozwoju Kapitału Ludzkiego działający w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie. 

2. TERMIN: 24.07.2022 r., godz. 11:00. 

3. MIEJSCE: Transgraniczne Centrum Dialogu Kultur w Szczuczynie – stadion miejski 

4. CEL: 

- promowanie Kół Gospodyń Wiejskich z obszaru Lokalnej Grupy Działania Biebrzański   

  Dar natury;  

- budowa więzi społecznych; 

- promocja potraw regionalnych;  

- upowszechnienie idei pozytywnego współzawodnictwa pomiędzy kołami; 

- zebranie i wyłonienie charakterystycznych sposobów przygotowywania tradycyjnych 

potraw, przepisów na nie oraz sposobów i pomysłów na ich przygotowanie i serwowanie;  

- wymiana i popularyzacja przepisów i doświadczeń w zakresie kultury kulinarnej i ich 

upowszechnianie wśród mieszkańców obszarów wiejskich. 

5. ADRESACI: 

Konkurs adresowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich z obszaru działania Lokalnej Grupy 

Działania Biebrzański Dar Natury.  

6. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Przystąpienie do konkursu wymaga zapoznania się z regulaminem konkursu  

i następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego 

2. Zgłoszenie należy dostarczyć osobiście lub drogą elektroniczną do siedziby organizatora 

(Urząd Miejski w Szczuczynie, ul. Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn, pok. 10 lub 5; 

ezielinska@um.szczuczyn.pl) 

3. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 20.07.2022 r. godz.15:30 

7. PRZEBIEG KONKURSU: 

1. Temat przewodni konkursu:  

- gastronomia: 1) malina  

                        2) warzywne inspiracje z wołowiną w tle 

2. Każde z Kół Gospodyń Wiejskich może przygotować na konkurs jedną potrawę oraz 

jeden deser. 

3. Potrawa oraz deser musi nawiązywać to tradycji kulinarnej regionu. 

4. Potrawy oraz desery przygotowywane są przez uczestników konkursu w ich siedzibach.  

5. Konkursowe potrawy muszą zostać przez uczestników konkursu dostarczone na teren 

konkursu najpóźniej w dniu konkursu o godzinie 11:00. 
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6. Potrawy będą prezentowane komisji konkursowej przez Przewodniczącą Koła lub osobę 

wyznaczoną. Każdy uczestnik zobowiązany jest do wcześniejszego poinformowania 

organizatora o osobie lub osobach (maks.2), które będą dokonywały prezentacji. 

7. Uczestnicy prezentowali będą komisji przygotowane potrawy w kolejności losowej. 

8. Prezentacja potrawy, wraz z omówieniem procesu przygotowania oraz promocją, nie 

powinna trwać dłużej niż 5 minut. 

9. Komisja konkursowa dokona wyboru najlepszej potrawy oraz deseru, której autor 

otrzyma nagrodę „Chochlę Burmistrza Szczuczyna”. 

10. Przy wyborze zwycięzcy komisja kierowała się będzie:  

 estetyką podania potrawy i deseru  (0-5 pkt.),  

 smakiem, zapachem potrawy i deseru (0-10 pkt),  

 kreatywnością (0-5 pkt), 

 sposobem prezentacji potrawy i deseru (0-5 pkt), 

 estetyka stoiska (0-5 pkt).  

11. Komisja składała się będzie z pięciu osób, w tym:  

 Burmistrz Szczuczyna – Artur Kuczyński, 

 Prezes Zarządu LGD-BDN - Stanisław Szleter  

 Tomasz Rakowski – Szef kuchni 

 Anna Romaniuk – Kierownik Referatu RK  

 Olha Filonowa  

12. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany składu komisji w uzasadnionych 

przypadkach. 

13. Zwycięzcą konkursu będzie uczestnik, który w głosowaniu członków komisji uzyska 

zbiorczo najwięcej punktów.  

14. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do udostępnienia na swoim stoisku bezpłatnych 

miniporcji do degustacji dla mieszkańców oraz 5 porcji degustacyjnych dla komisji 

konkursowej. 

15. Nagroda główna za zajęcie pierwszego miejsca jest nagroda rzeczowa oraz dyplom.  

16. Nagroda za zajęcie drugiego miejsca jest nagroda rzeczowa oraz dyplom.  

17.  Nagroda za zajęcie trzeciego miejsca jest nagroda rzeczowa oraz dyplom. 

18. Nagroda rzeczowa nie podlega zamianie na ekwiwalent pieniężny.  

19. Uroczyste wręczenie nagród oraz dyplomów odbędzie się w dniu finału konkursu.  

20. Od podjętej przez komisję decyzji o przyznaniu nagród nie przysługuje odwołanie. 

8. BEZPIECZEŃSTWO: 

1. Uczestnicy konkursu odpowiadają za przygotowanie potraw w sposób nie zagrażający 

zdrowiu i życiu osób spożywających. 

2. Na uczestnikach konkursu spoczywa obowiązek zagwarantowania świeżości potraw 

przekazywanych do spożycia komisji i mieszkańców oraz zabezpieczenie transportu 

potraw w taki sposób, aby nie uległy pogorszeniu parametry potrawy. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zatrucia pokarmowe i inne 

dolegliwości będące wynikiem spożycia żywności przygotowanej przez uczestników 

konkursu. 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania nazwisk, imion, zdjęć i informacji 

o uczestnikach konkursu. 



2. Organizator zastrzega sobie prawo do zamieszczania informacji o potrawach 

konkursowych w swoich materiałach i kampaniach promocyjnych. 

3. Niniejszy regulamin jest jedynym aktem regulującym zasady konkursu. 

4. Regulamin dostępny jest w siedzibie organizatora, na stornie internetowej 

um.szczuczy.pl oraz podczas trwania konkursu. 

10. KONTAKT 

Urząd Miejski w Szczuczynie 

ul. Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn, tel. 86 273 50 80 wew. 216 lub 242.  

  



 

 

 

Załącznik do regulaminu konkursu  

 

Adresat zgłoszenia: Urząd Miejski w Szczuczynie  

ul. Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn 

 

 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE 

KULINARNYM DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH 

 Z TERENU POWIATU GRAJEWSKIEGO „SMAK NA PRODUKT I KULTURĘ” 

O CHOCHLĘ BURMISTRZA SZCZUCZYNA 

 

 

Koło Gospodyń Wiejskich pod nazwą…………………………………………………………., 

mające siedzibę w (wpisać dokładny adres): 

Powiat……………………….…………………………..Gmina:……………………………… 

Miejscowość……………………………… Nr domu……   kod pocztowy……………………. 

zgłasza udział w Konkursie organizowanym przez Urząd Miejski w Szczuczynie, ul. Plac  

1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn, Lokalną Grupę Działania Biebrzański Dar Natury,  

Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo.  

 

Krótka charakterystyka zgłaszanej potrawy i deseru: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

………………………………………………………………………………………………………. 

 

Osobą kontaktową  ze strony Zgłaszającego jest  

(wpisać imię i nazwisko)…………………………………………………………….. 

Telefon………………………………..……… 

E-mail……………………………..…………. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imienia, nazwiska, danych kontaktowych, 

wizerunku) przez Urząd Miejski w Szczuczynie, ul. Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn w celu organizacji, 

przeprowadzenia i publikacji wyników Konkursu. Jednocześnie oświadczam, że wszystkie osoby będące na 

przesłanych materiałach wyraziły zgodę na wykorzystanie ich wizerunku przez organizatora konkursu w ww. 

celach. 

 

…………………………………………………………………………………………… 

(Imię i nazwisko osoby akceptującej zgłoszenie i upoważnionej do reprezentowania) 

  



KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

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 (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach 

przetwarzania Państwa danych osobowych: 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Miejski w Szczuczynie reprezentowany 

przez Burmistrza Szczuczyna. Kontakt z administratorem jest możliwy bezpośrednio w siedzibie 

lub listownie pod adresem: plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn, pod numerem tel. 86 273 50 80 

lub pod adresem e-mail: um@szczuczyn.pl 

2) Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Robert Stańczyk, z którym można się skontaktować za 

pomocą adresu email: iod@um.szczuczyn.pl 

3) Do zakresu działania samorządu należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze 

gminnym, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Urząd Miejski w 

Szczuczynie gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, a w 

szczególności z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 130). 

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw dziedzinowych 

(sektorowych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec 

administratora. W przypadku danych zwykłych podstawą prawną przetwarzania może być art. 6 ust. 

1 lit. a, b, c, e RODO, w przypadku danych szczególnej kategorii art. 9 ust. 2 lit. a, b, g RODO oraz 

w przypadku danych karnych art. 10 RODO. 

4) Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie 

niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach 

administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane osobowe innym podmiotom. Podstawą 

przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja 

skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane 

z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające 

bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z 

podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego). 

5) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej oraz nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu. 

6) Dane osobowe przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie przechowywane będą przez 

okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji 

określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych. 

7) Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo: 
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a) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na 

zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO; 

b) ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO; 

c) przenoszenia danych, w przypadkach określonych w art. 20 RODO; 

d) wniesienia sprzeciwu, w przypadkach określonych w art. 21 RODO. 

8) Osoba, której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do 

cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9) Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Wniesienia skargi można 

dokonać pod adresem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

10) W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Urzędzie Miejskim w 

Szczuczynie, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W 

szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy 

gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz 

potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez komórkę 

merytoryczną/stanowisko załatwiające poszczególne sprawy w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie. 

 

 


