WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO
W POZNANIU

REGULAMIN
konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich

„Produkty regionalne w wielkopolskiej kuchni”

§1
1. Organizatorem Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich pt. „Produkty regionalne w wielkopolskiej kuchni”
(zwanego w dalszej części „Konkursem”) jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu (zwany
w dalszej części „Organizatorem”).
2. Współorganizatorami Konkursu są:
a. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu;
b. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wielkopolski Oddział Regionalny.
3. Patronat honorowy nad konkursem objął Wojewoda Wielkopolski.
4. Patronat medialny nad konkursem objęli: czasopismo rolnicze „Poradnik Gospodarski”, magazyn „Gospodyni”.
5. Czas trwania Konkursu: 1 czerwca – 30 listopada 2021 roku.
6. Termin przesyłania zgłoszeń do Konkursu: 1 czerwca – 30 września 2021 roku.
7. Ogłoszenie wyników Konkursu: do 30 listopada 2021 roku.
8. Wyniki Konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Organizatora: www.wodr.poznan.pl.
§2
1. Udział w konkursie jest bezpłatny, dobrowolny.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być tylko Koła Gospodyń Wiejskich (zwane w dalszej części „KGW”) wpisane
do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach
gospodyń wiejskich (Dz.U. 2018 poz. 2212, z późn. zm.), i których siedziby znajdują się na terenie województwa
wielkopolskiego.
§3
Głównym celem konkursu jest promocja regionalnych produktów i Kół Gospodyń Wiejskich z Wielkopolski.
Celem jest również identyfikacja, zebranie i upowszechnienie przepisów dotyczących oryginalnych regionalnych
produktów przygotowywanych tradycyjnie przez Koła Gospodyń Wiejskich.
§4
1. Przedmiotem Konkursu jest prezentacja przez KGW przepisów wraz ze zdjęciami 8 tradycyjnych produktów
regionalnych z wielkopolskiej kuchni składających się z:
a) 2 zup (np. czernina, polewka, zupa z korbola, parzybroda, ślepe ryby);
b) 2 dań głównych – dania z mięsem, rybą, z warzyw (np. kaczka z modrą kapustą i pyzami, pyry z gzikiem,
bigos, szagówki, szare kluchy);
c) 2 wypieków – chleby, ciasta, torty, babki, placki (np. pyrczok, muślinowa babka, szneka z glancem, mazurek,
faworki);
d) 2 innych produktów – m.in. napoje, kompoty, syropy, nalewki, wina, przekąski, desery, sałatki, dodatki
(np. smalec, hyćka, dereniówka, ser smażony, biała kiełbasa).
2. Produkty regionalne, które można zgłaszać w konkursie to produkty żywnościowe – surowce, wyroby i potrawy,
przeznaczone do bezpośredniego spożycia. Muszą być wytwarzane tradycyjnymi metodami przy użyciu lokalnych
surowców i posiadać tradycyjny skład oraz regionalną nazwę.
§5
1. Zgłoszeń do Konkursu KGW dokonują samodzielnie poprzez przesłanie ich do Organizatora w terminie
od 1 czerwca do 30 września 2021 roku.
2. Zgłoszenia obejmują: Kartę zgłoszeniową; potwierdzenie wpisu KGW do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń
Wiejskich; zdjęcia wyłącznie samych produktów – bez wizerunków osób fizycznych:
a) Karta zgłoszeniowa stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i należy ją przesłać w wersji papierowej
podpisanej przez upoważnione do tego osoby oraz w wersji edytowalnej na nośniku elektronicznym;
b) potwierdzenie wpisu KGW do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich należy przesłać w wersji
papierowej. Odpis jest dostępny do pobrania na stronie: https://krkgw.arimr.gov.pl/ (Baza Internetowa
Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich);
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c) zdjęcia (przynajmniej jedno do każdego produktu) muszą dotyczyć wszystkich zgłoszonych do Konkursu
produktów, a ich tytuły, podpisy muszą zawierać nazwę produktu wpisanego w Karcie zgłoszeniowej. Zdjęcia
należy przesłać wydrukowane oraz na nośniku elektronicznym.
3. Do Konkursu zostają zakwalifikowane tylko i wyłącznie te KGW, które spełnią wszystkie warunki wymienione
w ust. 2.
§6
1. W celu wyłonienia laureatów i wyróżnionych w konkursie powołana jest Komisja Konkursowa (zwana w dalszej
części „Komisją”)
2. Członkami Komisji są pracownicy Organizatora Konkursu oraz instytucji współorganizujących.
W składzie komisji jest 6 członków.
3. Do zadań Komisji należy ocena zgłoszeń i przyznanie nagród oraz wyróżnień w Konkursie.
4. Komisja spośród nadesłanych zgłoszeń przyzna KGW I, II i III nagrodę oraz 3 wyróżnienia.
5. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
6. Ocenie podlega kompletność i poprawność nadesłanych zgłoszeń, opis produktów, związek produktów
z regionem, tradycyjność wytwarzania oraz materiał zdjęciowy dotyczący zgłoszonych produktów.
7. Nagrody i wyróżnienia funduje Organizator, współorganizatorzy, a także inne instytucje i organizacje.
§7
1. Zgłoszenia należy przesyłać na adres Organizatora:
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
ul. Sieradzka 29
60-163 Poznań
z dopiskiem: Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich
2. Organizator Konkursu oraz jego współorganizatorzy upowszechniają informacje o konkursie i jego wynikach.
3. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację wszystkich zapisów określonych w Regulaminie, w tym
załącznikach do Regulaminu.
4. KGW przystępujące do Konkursu, zobowiązane są poinformować osoby fizyczne, wskazane do współpracy,
o przetwarzaniu ich danych osobowych na zasadach opisanych w § 9.
5. Szczegółowych informacji nt. Konkursu udzielają pracownicy Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Aldona Jankowska, tel. 61 86 304 18, 502 184 158, e-mail: wrow@wodr.poznan.pl,
aldona.jankowska@wodr.poznan.pl
Marta Kondraciuk, tel. 61 86 304 18, 512 718 101, e-mail: wrow@wodr.poznan.pl,
marta.kondraciuk@wodr.poznan.pl
§8
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie przez KGW autorskich praw majątkowych do przesłanych
opisów przepisów i zdjęć. Przesłanie zgłoszeń zawierających opisy przepisów i zdjęcia jest jednoznaczne
z udzieleniem Organizatorowi bezpłatnej i bezterminowej licencji niewyłącznej na wykorzystanie i publikację
przez Organizatora zgłaszanych przepisów, zdjęć na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu,
w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu,
użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w ppkt b) - publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie
utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
2. Przekazane opisy przepisów i zdjęcia opatrzone zostaną nazwą KGW. W przypadku gdy autor danego opisu
przepisu lub zdjęcia wnosi o oznaczenie ich swoim nazwiskiem KGW zobowiązane jest poinformować o tym
Organizatora.

3

§9
Organizator Konkursu będzie przetwarzał dane osobowe podmiotów fizycznych, których dane osobowe otrzyma
od KGW, w związku z organizacją i przeprowadzeniem niniejszego Konkursu.
1. Organizator przywiązuje dużą wagę do ochrony danych osobowych, dlatego realizując obowiązek
informacyjny, wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 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.U. UE. L. z 2016 r. nr 119, str. 1) – dalej RODO – informuje, że
Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Sieradzkiej 29, 60-163 Poznań, adres email: wodr@wodr.poznan.pl,
tel. 61 868 52 72.
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi mogą Państwo skontaktować się z powołanym przez ADO
Inspektorem Ochrony Danych korespondencyjnie, na wskazany w pkt 1 adres Administratora lub na adres
poczty elektronicznej: iod@wodr.poznan.pl
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, o których mowa
w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu, w oparciu o podstawę prawną, jaką jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
a) współorganizatorzy Konkursu, o których mowa w §1 ust. 2 – jako odrębni ADO,
b) podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrębnych umów
(np. hosting stron internetowych oraz serwera pocztowego),
c) podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (operator pocztowy, firmy kurierskie),
d) podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów prawa.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego,
w którym nastąpiło rozstrzygnięcie Konkursu.
6. Państwa dane osobowe nie będą profilowane oraz poddawane zautomatyzowanym procesom decyzyjnym.
7. Państwa dane nie będą przekazywane do Państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych i nie będą
podlegały transgranicznemu przetwarzaniu.
8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia
w zakresie wynikającym z przepisów prawa, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec
ich przetwarzania – więcej na temat praw podmiotów danych w zakładce Ochrona Danych Osobowych
na stronie www.wodr.poznan.pl
9. W związku z przetwarzaniem przez ADO Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wnieść skargę
do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
§ 10
1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.
2. Kwestie sporne, nieuregulowane niniejszym Regulaminem, będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku
porozumienia przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
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