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REGULAMIN  KONKURSU 

 

 

„NAJLEPSZE PIEROGI POWIATU WĘGROWSKIEGO” 

 

 

 

1. CEL KONKURSU 

 Promocja lokalnych, regionalnych  potraw tradycyjnych 

 Kultywowanie i podtrzymywanie tradycji 

 Aktywizacja i promocja lokalnych wytwórców żywności 

 Promocja działalności Kół Gospodyń Wiejskich  

 Promocja Powiatu Węgrowskiego 

 

2. ORGANIZATOR KONKURSU 

Starostwo Powiatowe w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów, w ramach 

imprezy plenerowej „I PIKNIK KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH POWIATU 

WĘGROWSKIEGO” 

 

3. UCZESTNICY KONKURSU 

W konkursie mogą wziąć udział koła gospodyń wiejskich, gospodarstwa 

agroturystyczne i inne organizacje zrzeszające mieszkańców powiatu węgrowskiego 

(w tym: kluby seniora, stowarzyszenia itp.) mające swoją siedzibę i prowadzące 

działalność na terenie powiatu węgrowskiego. 

 

4.  ZASADY KONKURSU: 

 Przystąpienie do konkursu i podanie nazwy potrawy następuje poprzez 

zgłoszenie udziału do Starostwa Powiatowego w Węgrowie. 

Zgłoszenia można dokonać w terminie do dnia 19 sierpnia 2019r.:  

 - mailowo na adres: adrian.majewski@powiatwegrowski.pl 

 - osobiście w Biurze Promocji Powiatu  

(Starostwo Powiatowe w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5 pok. 36, II p.) 

 

Karta zgłoszenia, będąca Załącznikiem nr 1 do regulaminu, znajduje się na stronie 

internetowej powiatu www.powiatwegrowski.pl 

 Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie jednego rodzaju pierogów z 

dowolnym farszem (minimum 8 sztuk) wraz z opisaniem użytych składników, 

który podlegał będzie ocenie. 

 Uczestnicy biorący udział w konkursie będą prezentować pierogi na 

stanowiskach do tego przygotowanych przez organizatora. 
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 Organizator podczas imprezy nie zapewnia dostępu do  kuchni, stąd też nie 

będzie możliwości podgrzania potraw. Dlatego też w przypadku 

przygotowania przez uczestnika potraw na ciepło obowiązany jest on 

dostarczyć je w termosach, bądź naczyniach utrzymujących ciepło. 

 Organizator nie zapewnia transportu uczestników, ani potraw. 

 

5. TERMIN I MIEJSCE KONKURSU 

 Przygotowane pierogi będą oceniane podczas I Pikniku Kół Gospodyń 

Wiejskich Powiatu Węgrowskiego, w dniu 25 sierpnia 2019r. (błonia Muzeum 

Zbrojowni na Zamku w Liwie) 

 Przygotowana potrawa powinna zostać dostarczona w dniu 25.08.2019r. do 

godz. 14.00 do Punktu Informacyjnego Powiatu Węgrowskiego. 

 

6. PRZEBIEG KONKURSU: 

  W celu rozstrzygnięcia konkursu Starosta Węgrowski powoła komisję 

konkursową 

 Kryteria oceny: 

I. Związek produktu z regionem –                (max. 10 pkt.) 

w tym: nazwa, wykorzystane surowce 

II. Walory smakowe i zapachowe -                 (max. 10 pkt.) 

III. Sposób prezentacji –                                   (max. 10 pkt.) 

w tym: wygląd, estetyka i sposób podania 

 

 Komisja konkursowa wyłoni laureata konkursu, który otrzyma nagrodę 

rzeczową. 

 Komisja konkursowa może zdecydować o przyznaniu wyróżnień 

 Każdy podmiot, zgłaszający potrawę do konkursu, otrzyma upominek 

przygotowany przez organizatora 

 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 25 sierpnia 2019r, podczas I 

PIKNIKU KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH POWIATU WĘGROWSKIEGO 

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnik wyraża zgodę  na warunki 

zawarte w regulaminie 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie 

 Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji imion, nazwisk, zdjęć i 

informacjo o laureatach i uczestnikach konkursu a także o potrawach 

konkursowych 
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Załącznik nr 1: 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

KONKURS 

„NAJLEPSZE PIEROGI POWIATU WĘGROWSKIEGO” 
Nazwa potrawy  

 

Krótki opis przygotowania potrawy, użytych składników 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Związek potrawy z regionem (nazwa, wykorzystane surowce itp.) 

 

 

 

 

 

Dane zgłaszającego 

Imię i nazwisko/nazwa organizacji 

 

adres 

 

telefon 

 

 

e-mail 

 

 

Ilość osób biorących udział w 

przygotowaniu produktu 

(w przypadku organizacji) 

 

 

Oświadczam, ze zapoznałem się z 

Regulaminem i akceptuję podane 

warunki Konkursu  

 

Data i podpis 

 

 

………………………………………………………………………….. 
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Klauzula informacyjna RODO - wystawcy 

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 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) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Powiat Węgrowski/Starostwo 

Powiatowe w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów, tel. 25 792-26-17, 740-

92-00.  

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje 

sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: 

iod-zz@tbdsiedlce.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i organizacji 

konkursu/przeglądu na podstawie Państwa zgłoszenia, w ramach I Pikniku Kół Gospodyń 

Wiejskich Powiatu Węgrowskiego. 

4. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym 

tj. promocji Powiatu Węgrowskiego. 

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do 

udziału w konkursie/przeglądzie. Niepodanie danych będzie skutkowało nie przyjęciem 

zgłoszenia do udziału w konkursie/przeglądzie. 

6. Administrator może opublikować Państwa wizerunek w formie zdjęć na stronie www w 

celu promocji wyżej wymienionego wydarzenia. 

7. Obszary i określone obiekty znajdujących się na terenach na których ma się odbyć 

prezentacja konkursu będą objęte  monitoringiem wizyjnym dla zapewnienia 

bezpieczeństwa osób i mienia.  

8. Administrator Danych przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, 

minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. 

9. Państwa dane nie będą przekazywane innym odbiorcom. 

10. Dane osobowe przetwarzane przez Powiat Węgrowski przechowywane będą przez okres 

niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. 

11. Przysługuje Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, możliwość: dostępu 

do danych osobowych jej dotyczących, żądania ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

12. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, kierując 

korespondencję na adres Administratora lub drogą elektroniczną na adres iod-

zz@tbdsiedlce.pl. 

13. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z 

RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Powiat Węgrowski. Organem 

właściwym dla ww. skargi jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa 
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