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ORGANIZATORZY 

1. Organizator główny: Powiat Średzki 

2. Partnerzy: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Środzie Śląskiej, Powiatowy Zespół 

Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Środzie Śląskiej, Powiatowe Centrum Kultury Alternatywnej. 
 

CELE KONKURSU: 

1. Aktywizacja i integracja lokalnej społeczności. 

2. Promocja lokalnych talentów kulinarnych.  

3. Doskonalenie umiejętności kulinarnych.  

4. Wymiana przepisów i doświadczeń wśród uczestników Konkursu. 

5. Wyłonienie dań, które otrzymają tytuł „NAJLEPSZE W POWIECIE ŚREDZKIM”. 
 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA KONKURSU: 

1. Konkurs będzie składał się z kilku niezależnych od siebie etapów/spotkań. 

2. Każdy etap będzie miał inny temat przewodni. 

3. Gotowania będą odbywać się w weekendy.  

4. Drużyny startują jednocześnie. Przybliżony czas spotkania - 3 godziny: przygotowanie potraw - 

2 godziny, ocena komisji, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i dyplomów - 1 godzina. 

5. Do każdego z etapów wymagane jest osobne zgłoszenie udziału.  

6. W każdym etapie Konkursu może wziąć udział maksymalnie 10 drużyn. W przypadku większej 

liczby, decyduje kolejność zgłoszeń.  
 

UCZESTNICY KONKURSU: 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być koła gospodyń wiejskich, organizacje, stowarzyszenia, szkoły 

z klasami o profilu gastronomicznym z terenu powiatu średzkiego oraz grupy nieformalne 

złożone z mieszkańców powiatu średzkiego.  

2. Drużyny składają się z 2-4 osób.  

3. W skład drużyny nie mogą wchodzić osoby zawodowo związane z gastronomią, a także 

członkowie komisji konkursowej ani ich rodziny. 

4. Drużyny występują pod wybraną przez siebie nazwą.   
 

KWESTIE ORGANIZACYJNE: 

1. Organizator: 

a) zapewnia stanowisko do pracy i drobny sprzęt kuchenny, jego rodzaj będzie 

uzależniony od miejsca organizacji konkursu, 

b) nie zapewnia produktów spożywczych potrzebnych do przygotowania dania. 

2. Drużyny: 

a) biorą udział w konkursie na własny koszt, 

b) przygotowują dania z własnych produktów,  

c) przywożą ze sobą własny sprzęt i naczynia niezapewniane przez organizatora, 

d) pozostawiają stanowisko pracy w takim stanie jakim go zastały. 
 

PIERWSZY ETAP/SPOTKANIE: 

1. Pierwszy etap/spotkanie odbędzie się 7 sierpnia /sobota/ podczas imprezy XTREME RUN, która 

obędzie się na terenie piaskowni w Przedmościu. Początek zmagań godz. 9.30. 

2. Temat przewodni spotkania: grillowane warzywo.    



3. Uczestnicy Konkursu zgłaszają swój udział w formie pisemnej. Wzór zgłoszenia stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.  

4. Zgłoszenie należy przesłać do 2 sierpnia br. w sposób w nim określony. 

5. Informacje o kolejnych etapach będą zamieszczane na stronie www.powiat-sredzki.pl, fb 

powiatu oraz w lokalnych mediach.  
 

ROZSTRZYGNIĘCIE: 

1. Jedna drużyna przygotowuje i serwuje jedno danie!  

2. Oceny dań dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora.  

3. Komisja będzie kierować się następującymi kryteriami:  

- smak potrawy (1-10 pkt.) 

- estetyka dania i sposób podania (1-10 pkt.) 

4. Decyzje komisji są ostateczne i nie służy od nich odwołanie.  

5. Zwycięzca etapu otrzyma nagrodę w wysokości 1 tys. złotych oraz tytuł i dyplom „NAJLEPSZE 

W POWIECIE”.  

6. W przypadku dużej liczby uczestników i bardzo wyrównanego poziomu przewiduje się 

wyróżnienia o wartości 400 zł.  

7. Wszyscy pozostali uczestnicy etapu otrzymają podziękowania za udział w Konkursie.  

8. Laureaci etapu są zobligowani do podzielenia się zwycięskim przepisem, który wraz ze 

zdjęciami zostanie opublikowany w II części książeczki kulinarnej, wydanej przez Powiat Średzki.  
 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Organizator rozważy organizację finału konkursu, podczas którego zwycięzcy poszczególnych 

etapów zaprezentują swoje dania.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania danych osobowych uczestników 

Konkursu, nazw dań, przepisów oraz zdjęć wykonanych podczas Konkursu, w tym zdjęć osób i 

potraw.  

3. Zgłoszenie udziału jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

4. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje regulamin ustala Organizator.  

5. Dodatkowych informacji o Konkursie udziela:  

 Ewa Rolińska-Sikora - insp. ds. promocji powiatu, Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej 

 tel. 71 396 89 17, e-mail: ewa.sikora@powiat-sredzki.pl. 
6. Regulamin Konkursu, informacje o jego przebiegu oraz kolejnych etapach będą zamieszczane 

na stronie www.powiat-sredzki.pl oraz w lokalnych mediach.  

7. Zgodnie z 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 dyrektywy 95/46/WE (RODO) 

informujemy, że: 

a) administratorem zebranych danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Środzie 

Śląskiej, 

b) celem zbierania danych jest organizacja konkursu kulinarnego,   

c) podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w konkursie, 

d) zebrane dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, 

e) zebrane dane będą przechowywane przez czas wymagany do ich wykorzystania. 
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KARTA ZGŁOSZENIA 

na konkurs kulinarny „NAJLEPSZE W POWIECIE ŚREDZKIM” 

Etap nr I – grillowane warzywo 

 

 

 

1. Nazwa drużyny: …………………………………………………………….………… 

 

2. Charakter drużyny:  koło gospodyń wiejskich / organizacja / grupa nieformalna  -  skreślić 

niewłaściwe 

 

3. Skład drużyny /2-4 osoby/: 

 

kierownik:      …………………………………………………………….………… 

 

członkowie:  …………………………………………………………….…….…... 

 

      ……………………………………………………………..…..…… 

 

      …………………………………………………………….………... 

 

4. Dane kontaktowe do kierownika drużyny:  

    

 Tel.:   …………………………………………………………………..….…….… 

  

 E-mail:  …………………………………………………………………………….… 

 

5. Oświadczenia: 

1. Oświadczam, iż zapoznałem(am) się z Regulaminem Konkursu, akceptuję jego postanowienia i 

zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia dla 

potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z 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 dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) 

3. Zgłaszając udział w Konkursie wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie 

wizerunku osób wchodzących w skład drużyny w formie fotografii, filmów lub nagrań wykonanych 

podczas Konkursu, a także z uroczystości wręczenia nagród. Zgoda obejmuje wykorzystanie, 

utrwalanie, obróbkę i rozpowszechnianie wizerunku, za pośrednictwem dowolnego medium na 

wszystkich polach eksploatacji  – zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.2021.0.1062). 
 

 
 

 

…………………………………      …………………………………. 
     (miejscowość, data)             (podpis kierownika drużyny) 

 

 

 

 

Wypełniony formularz należy: dostarczy 

 osobiście do Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej (biuro podawcze), zeskanować lub 

sfotografować i przesłać na e-mail: ewa.sikora@powiat-sredzki.pl lub wysłać na fax: 71 317 56 49 

do dnia 2 sierpnia 2021 r. 

mailto:promocja@powiat-sredzki.pl

