
REGULAMIN 

KONKURSU KULINARNEGO NA NAJLEPSZĄ POTRAWĘ ZIEMNIACZANĄ 
 
 

 
 

  
 

1. ORGANIZATORZY: 
Organizatorami XVIII Słupskich Pokopek 2022 są: Powiat Słupski, Gmina Damnica, COBORU 

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Karzniczce, Centrum Kultury Powiatu Słupskiego oraz Centrum 
Edukacji i Kultury w Damnicy. 

 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA: 
W konkursie mogą wziąd udział Koła Gospodyo Wiejskich (formalne i nieformalne działające 

przy domach kultury), osoby prowadzące działalnośd agroturystyczną, osoby prowadzące gospodarstwa 
ekologiczne, rolnicy, sołectwa. 

Udział w konkursie jest bezpłatny. Każde z kół do konkursu kulinarnego może zgłosid jedną 
potrawę. Potrawy będzie oceniało jury powołane przez Organizatora. Jury oceniad będzie między 
innymi: walory smakowe potrawy, estetykę prezentacji, oryginalnośd przepisu, prezentację stoiska. 

 

3. ORGANIZATOR ZAPEWNIA: 
Zadaszone miejsce na przygotowanie stoiska o wymiarach 3 x 3m z dostępem do instalacji 

elektrycznej (MAX moc 2 kw) w odległości nie przekraczającej 20m (uczestnicy we własnym zakresie 
zapewniają przedłużacze odpowiednie do mocy stosowanych urządzeo!!!) 

 

4. NAGRODY: 
Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrodę: 

I miejsce        – 400,00 
II miejsce       – 300,00 
III miejsce      – 200,00 
Wyróżnienie – 100,00 

Celem dopełnienia formalności przy wypłacie nagrody niezbędne jest posiadanie przez osobę 
reprezentującą zwycięskie koło, firmę dokumentu tożsamości ze zdjęciem. 

 

5. ZGŁOSZENIA: 
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 26 września 2022  roku do godziny 13.00. Zgłoszenia 

przyjmowane są na karcie zgłoszenia stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu. Zgłoszenia można 
dokonad poprzez: 

 - osobiste przekazanie karty zgłoszenia w biurze CEiK Damnica, 
 - przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia na adres mailowy: ceik@damnica.org, 
 - przesłanie karty zgłoszenia za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres:  

Centrum Edukacji i Kultury w  Damnicy, 76-231 Damnica, ul. Witosa 13 
 

UWAGA: Do konkursu zakwalifikowanych zostanie 10 pierwszych zgłoszeo.  
 

6. DATA i MIEJSCE KONKURSU: 
Konkurs odbędzie się 02 października 2022 roku w Karzniczce na terenie COBORU SDOO. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi ok. godz. 14.30. Koła Gospodyo, osoby deklarujące udział w konkursie 
zobowiązane są do przygotowania stoiska najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem imprezy tj. do 
godziny 09.30. 

 

7. POSTANOWIENIA DODATKOWE: 
KOŁA GOSPODYO, FIRMY MOGĄ PROWADZIĆ SPRZEDAŻ SWOICH PRODUKTÓW 

KULINARNYCH Z WYŁĄCZENIEM PIWA, NAPOI (nie dotyczy kawy, herbaty) 
 

Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie. Ostateczna interpretacja 
regulaminu zależy od Organizatora. Integralną częścią regulaminu jest karta zgłoszenia oraz Oświadczenia. 
Regulamin łączy się z Regulaminem Plenerowych Imprez Publicznych organizowanych na terenie Gminy 
Damnica. 

 

          Organizatorzy 
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KARTA ZGŁOSZENIA DO 

KONKURSU KULINARNEGO NA NAJLEPSZĄ POTRAWĘ ZIEMNIACZANĄ 
 

1. Nazwa podmiotu zgłaszającego: 
……….…………………………………………………………………………………….……………………………………………… 
Reprezentowany przez ………..……………………………………………………………………………………………… 
Adres …………………………………..……………………………………………………………………………………………… 
 

2. Opis stoiska (wyposażenie w sprzęt AGD) i prezentowanych potraw: 
……………………………………………..……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
3. NAZWA POTRAWY ZGŁOSZONEJ DO KONKURSU: 

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

4. OPIS POTRAWY ZGŁOSZONEJ DO KONKURSU (przepis, sposób przygotowania itp.) 
……………………………………………..……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………..……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………..……………………………………………………………………………………………… 
 

5. Dane kontaktowe osoby do kontaktu ze strony podmiotu zgłaszającego: 
 
Imię i Nazwisko……………………………………………………… Miejscowośd …….………………….……………………… 
Ul. ……………………………………………..………………kod ……………………………poczta …………………………………… 
NR PESEL zgłaszającego ………………………………………………………………………………………………………………… 
 

   

 

…………………………………………………………..      

data i podpis osoby upoważnionej      …………………………………… 
do reprezentowania podmiotu zgłaszającego       telefon kontaktowy  
 
 
DANE ADRESOWE ORGANIZATORA:  Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy 
     76-230 Damnica, ul. Witosa 13 
     tel. 0 59 8 113 922,  
     e-mail: ceik@damnica.org 
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OŚWIADCZENIA 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem gminnego konkursu na „najlepszą potrawę ziemniaczaną” i akceptuję wszystkie jego 
postanowienia. 
 
……………………………………………………………..    …………………………………………………………………………… 
(miejscowośd i data)       (czytelny podpis zgłaszającego/ upoważnionej osoby) 

 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy z siedzibą w Damnicy przy 
ul. Witosa 13, zawartych w formularzu zgłoszenie na „najlepszą potrawę ziemniaczaną” w zakresie obejmującym dane niezbędne 
do realizacji konkursu, w szczególności: imię i nazwisko; adres zamieszkania, telefon, pesel – dane niezbędne do wypłacenia 
nagrody). 
 
 
……………………………………………………………..    …………………………………………………………………………… 
(miejscowośd i data)       (czytelny podpis zgłaszającego/ upoważnionej osoby) 

 
 

Jednocześnie oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE-RODO informujemy, że: 
1. Administratorem danych zebranych podczas konkursu jest Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy, ul. Witosa 13,  

76-231 Damnica, tel. 59 8113-922, e-mail: ceik@damnica.org; 
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: tel. 59 484 44 52, lub e-mail: iodo@damnica.pl; 
3. Moje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji konkursu na „najlepszą potrawę ziemniaczaną”; 
4. Dane będą udostępniane innym podmiotom zgodnie z przepisami prawa;  
5. Dane przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa m.in. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 

dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i 
zakresu działania archiwów zakładowych, a także ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości; 

6. Mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia 
przetwarzania w zakresie wynikającym z przepisów prawa; 

7. Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 
8. Podanie niezbędnych danych do wypłaty nagrody jest wymogiem ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od 

osób fizycznych. Konsekwencją nie podania danych dotyczących wypłaty nagrody jest jej niewypłacenie. 
 
 
 
……………………………………………………………..    …………………………………………………………………………… 
(miejscowośd i data)       (czytelny podpis zgłaszającego/ upoważnionej osoby) 

 
 
 
Wyrażam zgodę na opublikowanie i podawanie do publicznej wiadomości moich dobrowolnie podanych danych osobowych  
w zakresie: imię, nazwisko, miejscowośd zawartych w formularzu Zgłoszenie  na „najlepszą potrawę ziemniaczaną” oraz wysokości 
przyznanej nagrody. 
 
 
……………………………………………………………..    …………………………………………………………………………… 
(miejscowośd i data)       (czytelny podpis zgłaszającego/ upoważnionej osoby) 

 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikację wizerunku na portalach Urzędu Gminy Damnica- www.damnica.pl, Centrum Edukacji 

i Kultury w Damnicy – www.ceikdamnica.org , Starostwa Powiatowego w Słupsku, Centrum Kultury Powiatu Słupskiego, COBORU 
SDOO Karzniczka oraz portalach społecznościowych tych instytucji: facebook oraz w wydawanych folderach i ulotkach 
okolicznościowych.  Celem rozpowszechniania wizerunku są działania informacyjno-promocyjne związane z przebiegiem Konkursu 
na „najlepszą potrawę ziemniaczaną”  oraz osiągnięciem celów konkursu poprzez propagowanie tradycji kulturowych regionu. Na 
podstawie art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2018.1191 t.j. ze zm.). 
 
 
……………………………………………………………..    …………………………………………………………………………… 
(miejscowośd i data)       (czytelny podpis zgłaszającego/ upoważnionej osoby) 
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