Konkurs kulinarny
WIELKANOCNE GOTOWANIE
§1
Cele Konkursu

Celem konkursu jest:
1) Pobudzenie zainteresowania dzieci i młodzieży tematyką kulinarną oraz rozwijanie
i doskonalenie umiejętności kulinarnych.
2) Promocja i zachowanie tradycyjnych, regionalnych przepisów wielkanocnych.
3) Zachęcanie uczniów do prezentacji swoich dokonań.
4) Wzmocnienie świadomości własnego dziedzictwa kulturowego, przekazywanego
z pokolenia na pokolenie.
§2
Organizator Konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej, sekcja Regionalnego
Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie; ul. Kolejowa 29 a, 38-400 Krosno.
§3
Założenia organizacyjne
1. Konkurs ma zasięg regionalny (ziemia krośnieńska) i zostanie przeprowadzony
w następujących kategoriach wiekowych:
- Szkoły Podstawowe,
- Szkoły Ponadpodstawowe.
2. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej
niepublikowanymi i nieprzedstawianymi na innych konkursach.

4. Zadaniem uczestników konkursu jest nagranie filmu instruktażowego, trwającego od
5 do 10 minut, przedstawiającego przepis oraz wykonanie tradycyjnej polskiej,
wielkanocnej potrawy (w formacie mp4).
8.

Zgłoszenie

prac

jest

równoznaczne

z

przekazaniem

praw

autorskich,

z zastrzeżeniem obowiązku wskazania autora w przypadku późniejszego wykorzystania
prac przez Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej.
9. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez
Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej, filię Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza
w Krośnie (ul. Kolejowa 29a) jako Administratora danych osobowych uczestnika
w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu kulinarnego.
Podstawowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych w RCKP
i

przysługujących

uczestnikom

konkursu

prawach

znajdują

się

na

stronie:

http://bityl.pl/3M9AD
10. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne
wykorzystanie nagrań video w celach reklamowych i promocyjnych Etnocentrum
Ziemi Krośnieńskiej.
§4
Ocena prac konkursowych
1. Kryteria oceny prac konkursowych:
a. zgodność z tematem Konkursu,
b. oryginalność potrawy i wykorzystanie tradycyjnych składników,
c. stopień trudności wykonania potrawy,
d. sposób prezentacji etapu przygotowywania.
2. Prace, wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia, należy dostarczyć dowolną aplikacją do
transferu danych, używając naszego adresu e-mail: biuro@etnocentrum.pl, w terminie
od 22 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r.

3. Organizator Konkursu nie bierze odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości
e-mail. Każda otrzymana przez Organizatora na konkurs wiadomość otrzyma
e-mailowe potwierdzenie jej odebrania. W przypadku nie otrzymania wiadomości
zwrotnej z potwierdzeniem w przeciągu 5 dni, prosimy o kontakt telefoniczny: 13 47 43
512
4. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora.
Wśród członków jury będą osoby związane z tematyką konkursu, niespokrewnione
z uczestnikami.
§5
Ogłoszenie wyników Konkursu
1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w ciągu 10 dni od daty zakończenia konkursu.
2. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach konkursu poprzez e-mail oraz
poprzez zamieszczenie listy laureatów na stronie Organizatora: www.etnocentrum.pl
w zakładce Aktualności.
§6
Nagrody
1. Jury przyzna 2 nagrody główne ( za I-wsze miejsce, w każdej z kategorii).
Nagrodą będzie karnet na 4 warsztaty kulinarne dla dzieci i młodzieży – „Pracownia
Młodego Kucharza”- organizowane w Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej. Dodatkowo,
jury przyzna 2 wyróżnienia w postaci pojedynczego biletu na warsztaty - „Pracownia
młodego kucharza” (po 1 w każdej z dwóch kategorii). W związku z panującą sytuacją
epidemiczną w kraju, karnety będą posiadać odroczony termin realizacji.

Karta zgłoszenia do konkursu kulinarnego

Imię i nazwisko autora

Wiek autora, klasa, szkoła, miejscowość

Nazwa potrawy
Kontaktowy adres e-mail

Krótki przepis i składniki

Numer telefonu kontaktowego
Akceptuję zasady konkursu zawarte w Regulaminie
„Wielkanocne gotowanie”. Wyrażamy zgodę na
przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na
potrzeby realizacji konkursu „Wielkanocne gotowanie” w
rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych
osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z 1997). Administratorem
danych jest Regionalne Centrum Kultur Pogranicza z siedzibą
przy ul. Kolejowej 1 w Krośnie. Zasady RODO dostępne są na
stronie internetowej www.rckp.krosno.pl. Wyrażam zgodę na
utrwalenie wizerunków własnych i prac konkursowych oraz
na ich publikację w celu promocji w ramach konkursu.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i powielanie
zdjęć oraz nagrań video wykonanych w celu przygotowania
wystawy prac w formie online, bez konieczności
każdorazowego ich zatwierdzania, w tym na wykorzystanie
zdjęć i nagrań z wizerunkiem moim/mojego podopiecznego
w materiałach promocyjnych i dowolne ich umieszczanie na
wszystkich polach eksploatacji.

Podpis opiekuna prawnego:

..............................................................................
data i podpis

