
 

 

     

 

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY  

I DZIEDZICTWA NARODOWEGO POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU 

PROMOCJI KULTURY 

   Konkurs Biesiada Podlasko-Mazowiecka  

 

§ 1 

Organizator Konkursu 

1. Organizatorem konkursu kulinarnego pn. Biesiada Podlasko-Mazowiecka, zwanego dalej 
„Konkursem”, jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach z siedzibą przy ul. Parkowej 9, 08-
140 Mordy, zwany dalej „Organizatorem”  

2. Konkurs odbywa się w ramach zadania publicznego Ocalić od zapomnienia, które dofinansowano 

ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji 

Kultury w ramach programu Kultura ludowa i tradycyjna. 

3. Szczegółowe informacje telefonicznie (25)-64-15-442, lub siedzibie MGOK MORDY  

ul. Parkowa9, 08-140 Mordy 

 § 2 
Cele główne Konkursu 

Celami głównymi Konkursu są:   

- promocja i wspieranie tradycyjnej kuchni regionalnej z terenu Mazowsza i Podlasia;  
- reaktywowanie i zachowanie od zapomnienia tradycji kulinarnych z terenu Mazowsza i Podlasia; 
- reaktywowanie tradycji kulinarnych Mazowsza i Podlasia; 
- odtwarzanie starych przepisów kulinarnych z terenu Mazowsza i Podlasia, spisanie ich  
i opracowanie na nowo; 
- wzmocnienie tożsamości regionalnej. 
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§ 3 
Uczestnicy i kategorie Konkursu 

1. Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców Mazowsza i Podlasia, niezależnie od 
wieku. 

2. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, jak też grupy nieformalne/zorganizowane 
(Koła Gospodyń Wiejskich, Koła Emerytów i Rencistów itp.), organizacje pozarządowe.  

3. Konkurs odbywa się w następujących kategoriach:  
a.) dania mięsne i półmięsne;  
b.) sałatki, surówki i przystawki;  
c.) pieczywo; 
d.) zupy i buliony; 
e.) dania warzywne; 
f.) ciasta i desery;  
g.) napoje alkoholowe (tylko osoby pełnoletnie) i bezalkoholowe.  

4. Konkurs jest jednoetapowy.  

 

§ 4 
Warunki uczestnictwa w Konkursie i terminy 

1. Konkurs ma charakter otwarty.  
2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.  
3. Każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 potrawę/napój we wszystkich kategoriach. Ze 

względów organizacyjnych, chęć udziału w Konkursie należy zgłosić najpóźniej do 
dnia 19 października 2019 r. do godz. 14.00. do siedziby MGOK MORDY. 

4. Wraz ze zgłoszoną potrawą/napojem, każdy uczestnik Konkursu podpisuje i dostarcza do 
Organizatora klauzule, o których mowa w §4 pkt. 8.  

5. Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów prawnych na 
udział w Konkursie, jednocześnie rodzice lub opiekunowie prawni podpisują, wraz z 
biorącym udział w Konkursie klauzulę, o której mowa w §4 pkt. 4. 

6. Potrawy/napoje powinny być oparte na tradycyjnych recepturach (przepisach) 
pochodzących z Mazowsza i Podlasia oraz być przygotowane z produktów 
charakterystycznych dla Mazowsza Podlasia.  

7. Potrawy/napoje powinny być podane w naczyniach nawiązujących do tradycji.   
8. Zgłoszone potrawy/napoje wraz z recepturą i sposobem sporządzania wraz z Kartą 

Zgłoszenia (Załącznik nr 1) i podpisanymi oświadczeniami (Załącznik nr 2) należy 
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dostarczyć do siedziby MGOK  (ul. Parkowa 9, 08-140 Mordy) w dniu 19 października 2019 
r. (sobota) w godzinach 12.oo- 14.oo. 

§ 5 
Komisja Konkursowa i ogłoszenie wyników Konkursu 

1. Oceny potraw dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, zwana dalej 
„Komisją”.   

2. Potrawy/napoje zostaną ocenione pod względem smaku, estetyki, zgodności z tradycją 
regionu, samodzielnością wykonania oraz sposobem podania, o którym mowa w §4 pkt 7. 

3. Komisja wyłoni zwycięzców w każdej kategorii, o których mowa w §3 pkt. 3a-g. 
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 19 października 2019 r. o godzinie 18.00. 
5. Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. 
6. Zwycięskie przepisy potraw wraz ze zdjęciami zostaną opublikowane w pokonkursowym 

elektronicznym zbiorze tradycyjnych przepisów kulinarnych. 
7. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.  

§ 6 
Postanowienia końcowe 

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Miejsko -Gminy Ośrodek 
Kultury w Mordach przy ul. Parkowej 9 ,08-140 Mordy. Dane te będą przetwarzane w celu 
niezbędnym do organizacji Konkursu, a podanie ich jest dobrowolne.  

2. Dane osobowe: 
1) będą przetwarzane w celu realizacji postępowania konkursowego, na podstawie  

wyrażenia zgody przez uczestnika Konkursu; 
2) będą upubliczniane w zakresie imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania, wizerunku w 

lokalnej prasie i mediach, w broszurach i artykułach  promujących Konkurs; 
3) będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z obowiązujących przepisów w zakresie 

archiwizowania dokumentów; 
4) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie 

indywidualnej. 
 

3. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich 
sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną 
danych osobowych 

4. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora danych ograniczenia 
przetwarzania jego danych osobowych lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania tych 
danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także żądania usunięcia jego danych 
osobowych 
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5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie ich będzie skutkowało 
niezakwalifikowaniem do udziału w Konkursie. 

6. Przystępując do Konkursu każdy uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu 
poprzez złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z jego treścią i akceptacji jego warunków.  

7. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 

8. Niniejszy  Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 
Organizatora (www.mgokmordy.pl). 
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Załącznik nr 1 

Karta Zgłoszenia na konkurs kulinarny  

Biesiada Podlasko-Mazowiecka  

 

Imię/imiona i nazwisko/nazwa organizacji/grupy: 

________________________________________________________________ 

Dokładny adres: __________________________________________________ 

Numer telefonu:__________________________________________________ 

Kategoria (właściwą zaznaczyć): 

□ dania mięsne i półmięsne 

□ sałatki, surówki i przystawki 

□ pieczywo 

□ zupy i buliony 

□ dania warzywne 

□ ciasta i desery 

□ napoje alkoholowe i bezalkoholowe 

Nazwa potrawy/napoju: __________________________________________________ 

Krótki opis (np. skąd pochodzi zgłaszana potrawa/napój, czym się charakteryzuje, w jaki sposób jest 

związana (-y) z regionem, w jakim czasie był (-a) przygotowywana (-y), w jakim okresie był (-a) 

podawana (-y), czy są z nią/nim związane jakieś zwyczaje) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

- - - - - - - - - - - Prosimy pamiętać o dołączeniu przepisu (receptury) zgłaszanej potrawy/zgłaszanego napoju- - - - - - - - - - - - -  
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Załącznik nr 2 

 

…………………………………….. 
                      (miejscowość, data) 

OŚWIADCZENIE NR 1 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora konkursu 
kulinarnego Biesiada Mazowiecko-Podlaska na Mazowszu dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
postępowania konkursowego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
osobowych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1). 

 
Poprzez zgłoszenie przepisu kulinarnego na Konkurs, nieodpłatnie przenoszę na 

Organizatora prawo do jego wykorzystania w całości lub w części w publikacjach oraz innych 
mediach, o których zdecyduje Organizator.  
 
 

        ……………………………………………………….. 
  (podpis) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

………………………………….. 
                      (miejscowość, data) 

OŚWIADCZENIE NR 2 

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikacje wizerunku na stronach internetowych oraz w 
mediach. Wyrażam ponadto zgodę na wykonywanie zdjęć zgłoszonej przeze mnie potrawy/napoju oraz na 
ich publikacje. 

 Zgoda niniejsza obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, powielanie i rozpowszechnianie wskazanego zdjęcia za 
pośrednictwem dowolnej techniki, w dowolnym celu, zgodnym z obowiązującym prawem. Jednocześnie oświadczam, że zrzekam się 
wszelkich moich praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania poniżej wskazanego zdjęcia, a także 
w przypadku wykorzystania go w celu łączenia z innymi obrazami za pośrednictwem technik cyfrowych lub wszelkich technik 
plastycznych i graficznych, kolażu, zmiany kolorystyki i nasycenia barw. 

                    ……………………………………………………….. 
                         (podpis) 


