
 

 

REGULAMIN 

KONKURSU KULINARNEGO 

„… sposób na NALEŚNIKA” 

pod patronatem Spółdzielni Mleczarskiej MLEKPOL 

w Grajewie 

 

 

 

 

I. ORGANIZATOR KONKURSU 

 

Organizatorem konkursu jest Centrum Tradycji Mleczarstwa – Muzeum Mleka Grajewie, ul. 

Konstytucji 3 Maja 36, działające w imieniu Grajewskiego Centrum Kultury.  

 

II. CELE KONKURSU 

 

1) Popularyzacja mleka i produktów mlecznych, jako składników potraw. 

2) Poszerzenie wiedzy o daniach przygotowywanych na bazie produktów mlecznych. 

3) Rozwijanie pasji do gotowania i sztuki kulinarnej.  

4) Promocja Centrum Tradycji Mleczarstwa – Muzeum Mleka 

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1) Konkurs skierowany jest do osób od 16 roku życia, zamieszkałych na terenie powiatu 

grajewskiego. 

2) Każdy z uczestników konkursu przygotowuje na własny koszt naleśnik (forma dowolna może 

być na słodko, na ostro, z dodatkami według własnych pomysłów – brak ograniczeń), do 

którego przyrządzenia wykorzystuje mleko bądź produkty mleczne. Naleśnik należy 

dostarczyć 23 października 2021 r. do Centrum Tradycji Mleczarstwa – Muzeum Mleka, ul. 

Konstytucji 3 Maja 36, 19-200 Grajewo, I piętro, na godz. 13.00.  

3) Ilość przygotowanych porcji powinna wystarczyć do degustacji dla 3-osobowej komisji. 

4) Organizator zapewnia stoły wystawowe z obrusem do prezentacji konkursowych przystawek.  

5) Uczestnicy zobowiązani są do krótkiego zaprezentowania swojego naleśnika (opowiedzenia 

o historii powstania przepisu, kulisach przygotowania, anegdotach z nim związanych itp.)   

6) Potwierdzeniem udziału w konkursie jest kompletne wypełnienie karty zgłoszeniowej, 

dołączonej do niniejszego Regulaminu  i dostarczenie jej do 12.10.2021 r. 

7) Karta zgłoszeniowa jest do pobrania na stronie internetowej CTM-MM: 

www.muzeummleka.pl, stronie GCK: www.gckgrajewo.pl oraz profilu facebookowym 

Muzeum Mleka. 

8) Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jeden rodzaj naleśnika. 

9) Naleśniki powinny być wykonane samodzielnie przez uczestnika konkursu. 

10) Zgłoszenia niespełniające powyższych wymogów nie będą brane pod uwagę. 

11) Organizator nie zapewnia urządzeń do podgrzewania lub gotowania. 

http://www.muzeummleka.pl/
http://www.gckgrajewo.pl/


12) Wystawca sam powinien zadbać o właściwy sposób zaserwowania dania członkom komisji. 

 

IV. ZASADY OCENY I WYRÓŻNIEŃ 

 

1. Powołana przez Organizatora komisja konkursowa zbierze się celem oceny dań, stosując 

następujące kryteria: 

a. walory smakowe,  

b. estetyka i sposób podania potrawy do degustacji, 

c. sposób zaprezentowania, 

d. oryginalność.  

2. Za każde z powyższych kryteriów serwowane danie może zostać ocenione w skali od 1 do 5 

punktów. Maksymalnie można uzyskać 20 punktów. 

3. Miejsca przyznawane są zgodnie ze zdobytą ilością punktów. Nagrodzeni zostaną zdobywcy 

I, II i III miejsca. W przypadku, gdy uczestnicy uzyskają taką samą liczbę punktów, głos 

rozstrzygający należy do przewodniczącego komisji. 

4. Rozstrzygnięcie konkursu oraz przekazanie atrakcyjnych nagród rzeczowych odbędzie się po 

naradach komisji, po zakończeniu prezentacji i degustacji wszystkich zgłoszonych dań 

konkursowych. 

5. Uczestnicy konkursu po rozdaniu nagród zostają i biorą udział w spotkaniu / prelekcji z 

Jakubem Kuroniem (spotkanie otwarte dla wszystkich), który opowie o sobie, pasji do 

gotowania i swoich daniach popisowych. Jest to świetna okazja do rozwijania swoich 

zdolności i zainteresowań kulinarnych.  

6. Organizator przewiduje możliwość przyznania wyróżnień. 

7. Ocena komisji konkursowej jest ostateczna. 

  

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Zgłoszenie się do konkursu oznacza akceptację powyższego regulaminu.  

2. Organizator konkursu nie zwraca kosztów związanych z przygotowaniem naleśników 

oraz kosztów dojazdu uczestników.  

3. Laureaci zobowiązani są do przekazania Organizatorowi pełnej receptury konkursowych 

naleśników nie później niż w ciągu 7 dni po rozstrzygnięciu konkursu. 

4. Biorący udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie 

z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych i klauzulą informacyjną 

stanowiącą załącznik do Regulaminu Konkursu.)  

5. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy Regulamin, ustala Organizator.  

6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć 

i informacji o zwycięzcach i uczestnikach konkursu.  

7. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zamieszczania informacji o konkursowych 

naleśnikach, w swoich materiałach i kampaniach promocyjnych.  

8. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (86) 262-10-67 lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: konkursy@muzeummleka.pl 

 

Zapraszamy do udziału i życzymy wielu pomysłów! 

 

mailto:konkursy@muzeummleka.pl


Formularz zgłoszeniowy osoby niepełnoletniej biorącej udział w Konkursie 

kulinarnym „ … sposób na NALEŚNIKA” 

 
Nazwa dania: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Skład konkursowego dania: 

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

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

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

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

 

Imię i nazwisko: 

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

 

Adres zamieszkania: 

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

 

Kontakt (tel., e-mail) 

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

 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU  

W KONKURSIE KULINARNYM „ … sposób na NALEŚNIKA” 

 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na udział w konkursie 

kulinarnym „ … sposób na NALEŚNIKA” organizowanym przez Centrum Tradycji Mleczarstwa – Muzeum 

Mleka w Grajewie, publikację przepisu na konkursowe danie, przetwarzanie danych osobowych, a także 

rejestrowanie mojego wizerunku podczas konkursu, umieszczanie zdjęcia konkursowego naleśnika na stronie 

internetowej www.muzeummleka.pl oraz  www.gckgrajewo.pl, i profilu facebookowym Muzeum Mleka oraz 

innych materiałach / mediach promujących konkurs. 2. Poprzez udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę 

na przetwarzanie swoich danych osobowych i wizerunku w przypadku zwycięstwa przez Organizatora 

konkursu do celów związanych  z przeprowadzeniem konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych, Rozporządzeniem 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 dyrektyw 95/46/WE określane, jako RODO oraz 

przepisami wewnętrznymi Grajewskiego Centrum Kultury. 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych mojego dziecka zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tzw. RODO). 

Jednocześnie, stosownie do przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, potwierdzam otrzymanie 

informacji, iż: 1. Administratorem moich danych osobowych jest Grajewskie Centrum Kultury w Grajewie (19-

200 Grajewo, ul. Wojska Polskiego 20) 2. Dane mogą być wykorzystane wyłącznie do celów realizacji 

Konkursu kulinarnego „ … sposób na NALEŚNIKA”. 3. Dane te nie będą przekazywane innym podmiotom, ani 

poza obszar Unii Europejskiej. 4. Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania 

na warunkach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. 5. Podanie danych osobowych jest 

świadome i dobrowolne. 6. Niepodanie danych spowoduje brak możliwości udziału w konkursie. 7. 

Przysługuje mi prawo skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.  

 

                   ……………………………………………………….                …………………..………………..………………..………… 
                                     Imię i nazwisko dziecka                              Data i podpis  rodzica / opiekuna prawnego 
 

http://www.muzeummleka.pl/
http://www.gckgrajewo.pl/


 

Formularz zgłoszeniowy osoby pełnoletniej biorącej udział w Konkursie kulinarnym 

„ … sposób na NALEŚNIKA” 

 
Nazwa dania: 

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

 

Skład konkursowego dania: 

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

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

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

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

 

Imię i nazwisko: 

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

 

Adres zamieszkania: 

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

 

Kontakt (tel., e-mail) …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU  

W KONKURSIE KULINARNYM „ … sposób na NALEŚNIKA” 

 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na udział w konkursie 

kulinarnym „ … sposób na NALEŚNIKA” organizowanym przez Centrum Tradycji Mleczarstwa – Muzeum 

Mleka w Grajewie, publikację przepisu na konkursowe danie, przetwarzanie danych osobowych, a także 

rejestrowanie mojego wizerunku podczas konkursu, umieszczanie zdjęcia konkursowego naleśnika na stronie 

internetowej www.muzeummleka.pl oraz  www.gckgrajewo.pl, i profilu facebookowym Muzeum Mleka oraz 

innych materiałach / mediach promujących konkurs. 2. Poprzez udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę 

na przetwarzanie swoich danych osobowych i wizerunku w przypadku zwycięstwa przez Organizatora 

konkursu do celów związanych  z przeprowadzeniem konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych, Rozporządzeniem 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 dyrektyw 95/46/WE określane, jako RODO oraz 

przepisami wewnętrznymi Grajewskiego Centrum Kultury. 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych mojego dziecka zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tzw. RODO). 

Jednocześnie, stosownie do przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, potwierdzam otrzymanie 

informacji, iż: 1. Administratorem moich danych osobowych jest Grajewskie Centrum Kultury w Grajewie (19-

200 Grajewo, ul. Wojska Polskiego 20) 2. Dane mogą być wykorzystane wyłącznie do celów realizacji 

Konkursu kulinarnego „ … sposób na NALEŚNIKA”. 3. Dane te nie będą przekazywane innym podmiotom, ani 

poza obszar Unii Europejskiej. 4. Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania 

na warunkach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. 5. Podanie danych osobowych jest 

świadome i dobrowolne. 6. Niepodanie danych spowoduje brak możliwości udziału w konkursie. 7. 

Przysługuje mi prawo skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.  

 

…………………………………………………………………….. 
Data i podpis uczestnika konkursu  

http://www.muzeummleka.pl/
http://www.gckgrajewo.pl/


 

 

 

 


