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REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO 

NA GRILLOWANĄ RYBĘ 

organizowanego w ramach imprezy plenerowej  

pn. „Mazurskie spotkania z wodą, rybą i tradycją” 

 

I. Organizator konkursu: 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”. 

 

II. Cele konkursu: 

1. Promocja potraw z ryb. 

2. Zespołowa zabawa przy przygotowywaniu potraw z ryb. 

3. Integracja uczestników. 

4. Aktywizacja lokalnej społeczności. 

 

III. Uczestnicy konkursu:  

Konkurs adresowany jest doosób z obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” tj. z gmin wiejskich: Budry, Giżycko, 

Kruklanki, Miłki, Pozezdrze, Srokowo, Wydminy oraz gmin miejsko – wiejskich: Ryn 

i Węgorzewo. 

 

IV. Zasady konkursu:  

1. Konkurs odbędzie się 3 maja 2019 roku, w godz. 13.00-16.30 na plaży gminnej  

w Wilkasach w ramach imprezy plenerowej pn. „Mazurskie spotkania z wodą, 

rybą i tradycją”. 

2. Konkurs jest zespołowy. Zespół powinien składać się z minimum 2 osób. Konkurs 

przewidziany jest dla max. 6 zespołów.  

3. Organizator konkursu zapewnia: oddzielne stanowisko tj. stół, grill, rybę, węgiel, 

rozpałkę, ceratę i tacę do prezentacji potrawy. 

4. Uczestnik konkursu zabezpiecza we własnym zakresie akcesoria niezbędne do 

grillowania tj. szczypce, sztućce, dekorację stanowiska oraz dodatki do 

przygotowania ryby tj. przyprawy, warzywa itp. 

5. Konkurs będzie oceniany przez 3 – osobową Komisję Konkursową, w tym 

restauratora należącego do Sieci Dziedzictwa Kulinarnego.  

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu imprezy, o godz. 18.00. 

7. Konkurs polega na: 

 przygotowaniu potrawy z ryby z grilla; 

 prezentacji potrawy zaaranżowanej według inwencji uczestnika; 

 prezentacji przepisu, według którego została przygotowana potrawa. 

8. Czas trwania konkursu: od godz. 13.00 do godz. 16.30. W tym czasie zespoły 

powinny rozpalić grilla, przygotować potrawy, udekorować dania i zaprezentować 

je Komisji Konkursowej. 

 

V. Kryteria oceny potraw w konkursie kulinarnym: 

1. Każdy członek Komisji Konkursowej ocenia: 

 smak potrawy – max. 10 punktów 

 sposób serwowania potrawy – max. 10 punktów 

 składniki użyte do przygotowania dania z ryb – max. 10 punktów  

 stopień trudności wykonanej potrawy – max. 10 punktów. 
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2. Każdy członek Komisji Konkursowej może przyznać max. 40 punktów. 

3. Ocena i punktacja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

 

VI. Nagrody: 

Zwycięzcy konkursu za 3 pierwsze miejsca otrzymają nagrody w postaci sprzętu AGD 

ufundowane przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz 

pamiątkowe dyplomy. Natomiast 3 pozostałe zespoły otrzymają nagrody pocieszenia 

ufundowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Wielkie Jeziora 

Mazurskie. 

 

VII. Zasady zgłoszenia się do konkursu. 

 

1. Zgłoszenia do konkursu należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym 

stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu najpóźniej do 26 kwietnia 

2019r. , do godz. 14.00. 

2. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu 

zgłoszenia) lub dostarczyć osobiście do biura organizatora konkursu 

w Węgorzewie: Plac Wolności 1b, lub Wilkasach: ul. Olsztyńska 54 lub przesłać 

podpisany skan formularza na maila: biuro@mazurylgr.pl. 

3. Formularz zgłoszenia oraz Regulamin konkursu dostępne są w biurach LGR 

„Wielkie Jeziora Mazurskie” w Węgorzewie i Wilkasach oraz na stronie 

internetowej www.mazurylgr.pl. 

4. Informacji dotyczącej konkursu udzielają pracownicy biura LGR „Wielkie Jeziora 

Mazurskie”: 

 Biuro w Węgorzewie: Plac Wolności 1b oraz pod nr tel. +48 87 428 47 41 

 Biuro w Wilkasach: ul. Olsztyńska 54 oraz pod nr tel. +48 87 428 29 51 

 

 

VIII. Administrowanie danymi osobowymi: 

 

1. Administratorem danych osobowych członków zgłoszonego zespołu w zakresie ich 

adresu e-mail i numeru telefonu, pozyskanych w związku z organizacją Konkursu, na 

podstawie zgody osób, których dane dotyczą jest Organizator.  

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym 

udziału Zespołu w Konkursie. Wpisując w formularzu zgłoszenia swój prywatny 

numer telefonu i adres e-mailuczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie tych danych 

osobowych przez Organizatora.  

3. Dane osobowe członków Zespołów będą przetwarzane w taki sposób i w takim 

zakresie, w jakim jest to niezbędne do celów związanych z organizacją  

i przeprowadzeniem Konkursu, z zachowaniem zasad określonych w rozporządzeniu 

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 – Dz. Urz. UE z dn. 4 maja 2016 r.), dalej jako 

RODO.  

4. Stosownie do art. 13 RODO, Organizator w treści załącznika nr 1 do Regulaminu 

Konkursu Kulinarnego spełnia wobec członków Zespołów obowiązek informacyjny 

dotyczący przetwarzania ich danych osobowych.  

http://www.mazurylgr.pl/
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IX. Uwagi końcowe: 

1. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

2. Interpretacja zapisów regulaminowych przysługuje Komisji Konkursowej.  

3. Rozstrzygnięcia Komisji są ostateczne. 

 

 

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY !!! 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu kulinarnego na grillowaną rybę  

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

PRZEZ STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA  

„WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE” 

 
Niniejsza informacja stanowi wykonanie obowiązku określonego w art. 13 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, zwanego dalej „RODO”.  

 

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora 

Mazurskie”, z siedzibą w Węgorzewie (11-600) przy Placu Wolności 1b, tel. 87 428 47 41, e-mail: 

biuro@mazurylgr.pl.  

2. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli za zgodą osoby, której dane 

dotyczą, do celów związanych z:  

1) organizacją przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” konkursu 

kulinarnego, tj. rekrutacji uczestników, oceny potraw konkursowych, wyłonienia laureatów Konkursu, 

wydania nagród i podania do wiadomości publicznej informacji  

o laureatach;  

2) realizacją obowiązku powadzenia ewidencji korespondencji i archiwizacji dokumentacji przez 

Organizatora;  

3) upowszechnianiem informacji (promocją) na temat Konkursu i nagrodzonych autorów potraw;   

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa  

w Konkursie, wyłonienia laureatów i przyznania nagród.  

4. Odbiorcami danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska mogą być uczestnicy (w tym 

podmioty współpracujące ze Stowarzyszeniem przy promocji i organizacji Konkursu) oraz 

publiczność Konkursu w ramach „Mazurskich spotkań z wodą, rybą i tradycją”.  Odbiorcami danych 

osobowych w zakresie numeru telefonu i adresu mailowego będą uprawnieni pracownicy 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” oraz inne podmioty uprawnione 

do pozyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i zawartych przez Administratora 

umów. Dane te mogą zostać przekazane Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego.  

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych 

interesów Administratora lub do chwili cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie danych przez osobę, 

której dane dotyczą. Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie przed ogłoszeniem 

rozstrzygnięcia Konkursu, przy czym cofnięcie zgody jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału  

w Konkursie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

8. Dane nie będą przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowej.  

9. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, 

usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.  

10. W oparciu o dane osobowe Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” 

nie będzie podejmowało zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem 

profilowania.  

11. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne  

z prawem przetwarzanie danych osobowych, na adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

mailto:biuro@mazurylgr.pl

