
Konkurs kulinarny ,,Tradycyjne Smaki Gminy Wasilków” w ramach projektu
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury "EtnoPolska

2021".

REGULAMIN 

§1 
ORGANIZATOR 

Organizatorem Konkursu kulinarnego ,,Tradycyjne Smaki Gminy Wasilków” zwanego dalej
„Konkursem” jest Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie. 

§2 
CEL KONKURSU 

1. Zachowanie od zapomnienia tradycyjnych, podlaskich przepisów kulinarnych Gminy
Wasilków przechowywanych w rodzinach od pokoleń.

2. Inspirowanie  młodego  pokolenia  do  tworzenia  nowoczesnych  przepisów
inspirowanych tradycyjnymi potrawami Gminy Wasilków.

3. Promocja tradycji Gminy Wasilków.

§3  
TEMATYKA KONKURSU

   
Tematem  konkursu  jest  wykonanie  potrawy  inspirowanej  tradycyjnym  przepisem
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zaprezentowanym  w  filmowych  szkoleniach  kulinarnych  zrealizowanych  w  ramach
projektu  "Tradycyjne  smaki  Gminy  Wasilków"  dofinansowanego  ze  środków  Ministra
Kultury,  Dziedzictwa  Narodowego i  Sportu  w  ramach  programu Narodowego Centrum
Kultury "EtnoPolska  2021".

§4  
ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1. Konkurs przeprowadzany jest na podstawie niniejszego Regulaminu. 
2. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.  
3. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania zdjęć konkursowych. 
4. Udział  w  konkursie  jest  jednoznaczny  z  udzieleniem  prawa  do  nieodpłatnego  

wykorzystywania prac dla promocji konkursu w następujących polach eksploatacji:
druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich 
w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania.

5. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Wasilków. 
6. Zgłoszenie do konkursu następuje na karcie zgłoszeniowej, która stanowi załącznik

nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
7. Każdy  uczestnik  konkursu  zapoznaje  się  z  treścią  Informacji  w  związku  

z przetwarzaniem danych osobowych w ramach Konkursu, której  treść zawiera  
załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

8. Każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych.

§5 
WYMOGI KONKURSOWE 

1. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu nowoczesnej potrawy inspirowanej
tradycyjnym  przepisem  prezentowanym  w  filmowych  szkoleniach  kulinarnych  
w ramach projektu "Tradycyjne smaki Gminy Wasilków".

2. Przeprowadzonych zostanie 5 konkursów kulinarnych, każdorazowo po premierze
danego szkolenia kulinarnego w Internecie.

3. Przesłane  zdjęcia  muszą  być  pracami  wykonanymi  samodzielnie,  nigdzie  
wcześniej niepublikowanymi. 

4. W widocznym zdjęciu,  przy potrawie,   musi  znajdować  się  napis  z  hasztagiem
#MOAKtradycyjnesmaki. Zdjęcia bez wyżej wskazanych elementów, nie będą brane
pod uwagę. 

5. Wypełnioną i czytelnie podpisaną Kartę Zgłoszeniową – należy przesłać wraz ze
zdjęciem  oraz  czytelnie  podpisanym  Oświadczeniem  o  przeniesieniu  praw
autorskich – Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

6. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym przeniesieniem majątkowych
praw autorskich, do wykorzystania wszystkich nadesłanych zdjęć oraz ich publikacji
w Internecie oraz materiałach drukowanych powstałych w trakcie realizacji projektu
"Tradycyjne smaki Gminy Wasilków", szczególnie w ramach książki kucharskiej.

7. Uczestnicy  nie  mogą  złożyć  pracy  sprzecznej  z  prawem,  ogólnie  przyjętymi
zasadami etyki, zasadami dobrego wychowania, kultury osobistej, wykorzystującej
zakazane treści,  niezgodnej  z  dobrymi  obyczajami,  nawołującej  do  nietolerancji,
obrażającej uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiającej
przemoc, naruszającej  prawa do prywatności, naruszającej prawa osób trzecich,
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zawierającej materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez
zgody  osób  uprawnionych,  zawierającą  wulgaryzmy,  czy  treści  reklamowe
podmiotów trzecich. 

8. Zdjęcia wraz z kartami zgłoszeniowymi przysłane po wyznaczonym każdorazowo
terminie  przy  ogłoszeniu  Konkursu,  nie  będą  uwzględniane  przy  wyłanianiu
zwycięzców. 

9. Prace  nie  spełniające  warunków  Regulaminu  nie  będą  oceniane.  

§6 
PRZEBIEG KONKURSU 

1. Zdjęcia konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową proszę przesłać na e-mail: 
moak@moakwasilkow.pl.

2. Ogłoszonych zostanie 5 konkursów kulinarnych, każdorazowo po premierze 
fimowego szkolenia kulinarnego w terminach:

• 03.08.2021 – I konkurs
• 10.08.2021 – II konkurs
• 17.08.2021 – III konkurs
• 24.08.2021 – IV konkurs
• 31.08.2021 – V konkurs

3. Zgłoszenia do każdego konkursu będą przyjmowane przez 7 dni kalendarzowych 
od momentu ogłoszenia na profilu FB: Miejski Ośrodek Animacji Kultury w 
Wasilkowie.

4. Ogłoszenia wyników nastąpią:

• 12.08.2021 – I konkurs
• 19.08.2021 – II konkurs
• 26.08.2021 – III konkurs
• 02.09.2021 – IV konkurs
• 09.09.2021 – V konkurs

§7 
KRYTERIA OCENY JURY 

1. Prace  będą  oceniane  pod  względem  oryginalności  i  pomysłowości,  a  także
inspiracji  tradycyjnymi  przepisami  zaprezentowanymi  w  filmowych  szkoleniach
kulinarnych. 

§8 
NAGRODY 

1. W ramach każdego konkursu wyłoniony zostanie 1 zwycięzca oraz 2 wyróżnienia.
2. Zwycięzka otrzyma vouchery na kwotę 100 zł, a osoba wyróżniona vouchery na

kwotę 50 zł do wykorzystania na: www.pyszne.pl. 
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§9 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Integralną  częścią  niniejszego  regulaminu  jest:  
a/ Karta zgłoszeniowa i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych  –  załącznik  nr  1  do  Regulaminu.  
b/ Informacja w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach Konkursu
– załącznik nr 2 do Regulaminu. 

2. Regulamin  Konkursu wraz  z  załącznikami  dostępny jest  na  stronie  internetowej
Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie pod adresem: moakwasilkow.pl .

3. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  przesunięcia,  przedłużenia  lub  przerwania
Konkursu z ważnych przyczyn. 

4. Organizator  bez podania  przyczyny może odwołać konkurs,  lub zmienić  zasady
nagradzania. 

5. We  wszystkich  sprawach  dotyczących  przebiegu  Konkursu,  nieprzewidzianych
niniejszym  Regulaminem,  jak  i  w  zakresie  interpretacji  jego  zapisów,  głos
rozstrzygający należy do Organizatora. 
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