
REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO „WYGRZEBANE Z SZUFLADY” 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie kulinarnym pod 

nazwą „Wygrzebane z szuflady” 

2. Organizator 

Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą w Człuchowie,                                                           

ul. Szczecińska 5 

3. Konkurs trwa od 15.03.2021 r. do 31.03.2021 r.  

4. Cele konkursu: 

 • zachowanie w pamięci tradycyjnych przepisów kulinarnych przekazywanych w rodzinach z 

pokolenia na pokolenie 

 • zainteresowanie młodzieży kulinarną pasją  

• uświadamianie, że kuchnia, wspólne gotowanie, wspólne posiłki budują więzi rodzinne 

• promocja zasad dobrego żywienia 

5. Uczestnicy konkursu 

Konkurs skierowany jest do mieszkańców Człuchowa.  

a) w konkursie mogą wziąć udział osoby od 16 roku życia 

Wymagane jest podpisanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz oświadczenia 

dotyczącego praw autorskich (załącznik do regulaminu. 

6. Zasady konkursu: 

- uczestnicy przysyłają treść przepisu na danie wielkanocne(określają nazwę potrawy, podają 

wszystkie potrzebne składniki oraz opis jak przygotować daną potrawę) 

-uczestnicy przysyłają również dokumentację fotograficzną, przygotowanej potrawy, max 3 zdjęcia. 

Organizator zastrzega sobie prawo do korekty kolorystycznej i kadrowania otrzymanych zdjęć. 

- każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 1 przepis 

- pod ocenę będą brane wyłącznie przepisy na świąteczne dania wielkonocne (ciasta wielkanocne, 

zupy, przystawki świąteczne, dania mięsne) 

 - regulamin konkursu dostępny będzie na stronie internetowej Organizatora 

www.bibliotekawczluchowie.pl oraz zostanie wywieszony na drzwiach wejściowych do 

budynku biblioteki 

 - zgodę na udział w konkusie można wydrukować samemu lub pobrać w bibliotece 

7. Przepis, zdjęcia potrawy oraz zgodę na udział w konkursie należy przesłać drogą elektroniczną na 

nasz adres e-mail: bibliotekaczl@wp.pl lub poprzez komunikator Messenger  

8. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie przepisy nienaruszające praw autorskich osób trzecich. 

http://www.bibliotekawczluchowie.pl/
mailto:bibliotekaczl@wp.pl


9. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. 

Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż 

spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 

10. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin pracowników i współpracowników 

Organizatora. 

11. Kryteria oceny: 

Komisja konkursowa powołana przez Organizatora oceniać będzie zgłoszone prace biorąc pod uwagę: 

- oryginalność przepisu, pomysł 

- estetykę wykonania potrawy 

- estetykę wykonania zdjęcia 

12. Nagrody: 

W konkursie przewidziano przyznanie trzech nagród w formie voucherów do księgarni 

BookBook dla autorów najciekawszych przepisów 

I miejsce – voucher o wartości 150 zł 

II miejsce – voucher o wartości 100 zł 

III miejsce – voucher o wartości 50 zł 

Laureatom nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę, ani nagrodę innego rodzaju. 

Laureaci mogą zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny lub inna 

nagroda. 

13. Z nadesłanych przepisów powstanie wirtualna książka kucharska, która zostanie udostępniona na 

naszym profilu Facebook 

14.Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej: www.bibliotekawczluchowie.pl                     

i na fanpage MBP w Człuchowie https://www.facebook.com/MBPwCzluchowie dnia                                           

1 kwietnia 2021 r. 

 

 

https://www.facebook.com/MBPwCzluchowie


Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu kulinarnego                                                                            

pt. „Wygrzebane z szuflady” 

 

Imię i nazwisko uczestnika: ……………………………………………………… …………            

Wiek: ……………………………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………….. 

 

Oświadczenie zgody 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia 

konkursu kulinarnego  „Wygrzebane z szuflady” oraz udostępniania informacji o przebiegu 

akcji przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr. Janusza Korczaka w Człuchowie, zgodnie z 

art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia                            

27 kwietnia 2016 r. 

 

…………………………………………… 

Podpis  

Wyrażam zgodę na publikację danych osobowych na stronie internetowej i Facebooku 

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Janusza Korczaka w Człuchowie w celach 

dokumentujących przebieg konkursu kulinarnego  „Wygrzebane z szuflady” zorganizowanym 

przez MBP w Człuchowie 

 

…………………………………………… 

Podpis  

Wyrażam zgodę do korzystania i rozpowszechniania materiałów, w tym przesłanych przepisów 

i zdjęć zgromadzonych podczas konkursu kulinarnego  „Wygrzebane z szuflady” przez Miejską 

Bibliotekę im. dr. Janusza Korczaka w Człuchowie, zgodnie z ustawą o prawie autorskim                          

i prawach pokrewnych z dnia 4.02.1994 r. Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83. 

 

…………………………………………… 

Podpis  

 

Oświadczam, iż zapoznałam/em się i akceptuję warunki regulaminu konkursu kulinarnego  

„Wygrzebane z szuflady” 

………………………………………… 

Podpis  

 

 



 

 

 

 

 

 

 


