
 

 

 

 

REGULAMIN 

Drużynowego Konkursu Kulinarnego „Bitwa na smaki“  

w ramach 18. Wystawy Produktów Regionalnych „Wyprodukowano pod Śnieżką” 

 

§1  

1.Konkurs 

Drużynowy Konkurs Kulinarny „Bitwa na smaki” w ramach 18. Wystawy Produktów Regionalnych „Wyprodukowano pod 
Śnieżką” - zwany dalej Konkursem jest wydarzeniem promocyjnym mającym na celu promocję produktów regionalnych 
oraz działań Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Konkurs odbywa się w okresie 13.07.2020 – 03.09.2020 r.  

2. Organizator 

Organizatorem konkursu jest Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 27, 

58-500 Jelenia Góra, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073772 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, NIP: 6110106961; REGON: 23017799600000, kapitał zakładowy w wysokości 3 516 800,00 złotych, 

w całości wpłacony, reprezentowaną przez Huberta Papaja - Prezesa Zarządu.  

3. Uczestnicy i kategorie 

Konkurs skierowany jest do dwóch grup uczestników:  

A) PROFESJONALISTÓW definiowanych jako podmioty gospodarcze prowadzące działalność gastronomiczną i/lub 

cateringową, w tym restauracje, bary, pensjonaty, hotele, firmy cateringowe, gospodarstwa agroturystyczne etc.; 

wystawiających swoją drużynę, liczącą od 1 do 5 osób  

oraz  

B) AMATORÓW definiowanych jako zespoły liczące od 2 do 5 osób, złożone z osób fizycznych, które nie prowadzą 

działalności gospodarczej gastronomicznej i/lub cateringowej i nie pozostają w stosunku pracy z podmiotami 

gospodarczymi prowadzącymi taką działalność, na stanowiskach odpowiedzialnych za przygotowanie posiłków, startujące 

jako drużyna.  

Poszczególne grupy uczestników startują w konkursie w oddzielnych kategoriach – AMATORSKIEJ i ROFESJONALNEJ  



 

4. Przedmiot konkursu 

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszych receptur na dania z użyciem produktów „Wyprodukowanych pod 

Śnieżką”. Na potrzeby niniejszego konkursu za takie produkty uznane zostaną wyroby wyprodukowane w promieniu 

100 km od Jeleniej Góry.  

5. Zgłoszenia kandydatur 

Podmioty chcące wziąć udział w konkursie powinny dostarczyć prawidłowo wypełnione zgłoszenie do dnia 14.08.2020 r. 

(zgłoszenia po terminie mogą być przyjmowane jedynie za zgodą organizatora) do siedziby Karkonoskiej Agencji Rozwoju 

Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze przy ulicy 1 Maja 27, osobiście lub drogą pocztową oraz pocztą elektroniczną na 

adres biuro@karr.pl. 

Prawidłowo wypełnione zgłoszenie powinno zawierać:  

a) Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia (załącznik regulaminu)  

b) Przepisy na dwie potrawy, w tym:  

• jedną z dominującym smakiem słodkim (deser, danie słodkie)  

• drugą - wytrawną (przekąska, przystawka, zupa lub danie główne)  

w których przygotowaniu użyto produktów „Wyprodukowanych pod Śnieżką” – przynajmniej jeden produkt w każdej z 

potraw. Każdy z przepisów zawierać powinien nazwę potrawy, listę składników użytych do jej przygotowania z 

wyszczególnieniem produktu (ów) z regionu, wraz z proporcjami oraz sposób przygotowania.  

c) Wybraną przez siebie graficzną formę prezentacji dla każdej z potraw taką jak zdjęcie lub rysunek potrawy, filmik z 

potrawą lub nawet procesem jej przygotowywania etc.  

6. Wybór potraw – ograniczenia techniczne 

Ze względu na formułę realizacji finału konkursu, dania wymagające pieczenia (użycia piekarników) lub chłodzenia po 

przygotowaniu (na przykład w celu stężenia) nie będą brane pod uwagę jako niemożliwe do ew. prezentacji podczas finału.  

Zgłaszając dania do konkursu uczestnicy powinni wziąć pod uwagę techniczną możliwość przygotowania przez nich i 

wydania ok 60 mini – porcji każdego z dań w czasie 3 godzin w plenerowej kuchni, w przypadku zakwalifikowania się do 

finału konkursu, który odbędzie się 3 września 2020 r na Palcu Ratuszowym w Jeleniej Górze. Na wyposażenie kuchni 

plenerowej składają się między innymi: namiot 3 x 3m, stoły cateringowe 2 x 1,7 mb., kuchenka gazowa jednopalnikowa x 

4, garnki 4 l, patelnie 28 cm, deski i noże kuchenne.  

7. Przekazanie praw autorskich 

Z chwilą przesłania przepisów i plików graficznych/video osoba podpisująca zgłoszenie oświadcza, że udziela 
Organizatorowi na czas nieokreślony licencji na wykorzystanie przepisów kulinarnych o których mowa w ust. 1 na 
następujących polach eksploatacji:  

• wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Przepisów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego, zapisu na kliszy fotograficznej oraz techniką cyfrową;  

• wprowadzanie do obrotu egzemplarzy Przepisów;  

• publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 
udostępnianie Przepisów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 
w systemach teleinformatycznych, w tym publicznie dostępnych sieciach komputerowych (w Internecie) oraz na stronach 
internetowych Spółki;  

• w celach reklamowych i promocyjnych;  

• w przedrukach w czasopismach;  

• w postaci różnego rodzaju wydań, pism ulotnych, folderów, w tym wydań specjalnych lub kieszonkowych;  

• Udzielenie licencji, o której mowa w niniejszym paragrafie dokonywane jest na czas nieokreślony i bez ograniczeń 
terytorialnych.  
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8. Wybór uczestników pierwszego etapu konkursu 

Spośród wszystkich zgłoszeń powołane przez Organizatora jury wyłoni podmioty, które zostaną zaproszone do udziału w 

konkursie i poinformuje je o tym do 21 sierpnia 2020. Udział w konkursie zostanie potwierdzony opublikowaniem 

zgłoszonych przepisów i prezentacji graficznej na profilu FB Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A.  

9. Pierwszy etap konkursu i wyłonienie finalistów 

W okresie od dnia w/w publikacji do dnia 03.09.2020 roku uczestnicy konkursu mogą promować swoją kandydaturę do 

finału konkursu udostępniając post zawierający ich zgłoszenie, polecając go uwadze innych użytkowników FB, komentując 

i reagując na post i zachęcając do tego innych.   

10.Finał konkursu – czas i miejsce 

Finał konkursu odbędzie się 3 września 2020 roku na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze w godzinach 12.30 - 16.00.  

11. Finał konkursu – formuła i rozstrzygniecie 

• Każda z drużyn pracować będzie na swoim stanowisku, którego szczegółowe wyposażenie omówione i ustalone będzie 
z finalistami w trybie indywidualnym po ich wyłonieniu.  

• Praca drużyn amatorskich wspierana będzie przez profesjonalnego kucharza, którego obecność zapewnia organizator. 
Wsparcie ograniczy się do przygotowania stanowiska oraz zaplanowania pracy.  

• Każda z drużyn będzie miała 3 godziny na przygotowanie i wydanie min. 60 porcji degustacyjnych każdej z dwóch 
zgłoszonych do konkursu potraw.  

• Organizator zapewnia refundację kosztów składników potrzebnych do przygotowania potraw w kwocie uzgodnionej z 
organizatorem, jednak to drużyny odpowiadają za zaopatrzenie własnego stoiska w produkty potrzebne do przygotowania 
potraw.  

• Naczynia jednorazowe w uzgodnieniu z drużynami zapewnia Organizator  

• Zmagania mają formułę otwartą dla publiczności i są na żywo komentowane przez prowadzącego.  

• Potrawy ocenia jury powołane przez Organizatora. Jury wyłoni dwóch zwycięzców – jednego w kategorii AMATORZY 
i jednego w kategorii PROFESJONALIŚCI.  

• Werdykt jury ogłoszony zostanie w dniu konkursu, o godzinie 17.00 - 17.30 na scenie zlokalizowanej na Placu 
Ratuszowym w Jeleniej Górze. Wręczenie dyplomów i statuetek nastąpi bezpośrednio po ogłoszeniu werdyktu.  

 
12. OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
Wyrażenie chęci udziału w  konkursie kulinarnym w ramach 18. Wystawy Produktów Regionalnych 

„Wyprodukowano pod Śnieżką” jest równoważne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie państwa dawnych 

osobowych oraz stanowi potwierdzenie zapoznania się z klauzula informacyjną.  

Uczestnicy Konkursu akceptują wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych w celach związanych z organizacją 

i przeprowadzeniem Konkursu kulinarnego w ramach 18. Wystawy Produktów Regionalnych „Wyprodukowano pod 

Śnieżką”.  

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w Konkursie kulinarnym.  

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przy zachowaniu poniższych zasad.  

KLAUZULA INFORMACYJNA: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. Urz. UE L 2016.119.1), dalej Ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych lub RODO, informujemy, że: 



 

Administrator 
danych 

Administratorem Pani/Pana danych jest Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Jeleniej 
Górze, ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra; wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000073772, NIP: 6110106961; REGON: 230177996 (w skrócie: KARR S.A.). 

Dane kontaktowe Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych 
przesyłając odpowiednie pismo na adres siedziby administratora lub poprzez kontakt mailowy pod adresem: 
iod@karr.pl 

Cele 
przetwarzania 
oraz podstawa 
prawna 
przetwarzania 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:  

- art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) –  w celu niezbędnym do realizowania działań 
promocyjnych i marketingowych administratora oraz spełnienia przez administratora obowiązku 
udokumentowania podjętych  czynności w celu przygotowania i przeprowadzenia 18. Wystawy Produktów 
Regionalnych „Wyprodukowano pod Śnieżką”. Wykonana w tym celu przez pracowników administratora 
dokumentacja zdjęciowa (w tym Pani/Pana wizerunek) może zostać wykorzystana w celu udokumentowanie 
podjętych działań w ramach projektu oraz w celach marketingowych i promocyjnych KARR S.A. - w tym przez 
ich publikację na stronie internetowej KARR S.A. oraz za pośrednictwem portali społecznościowych takich jak 
facebook, Instagram. 

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której 
dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (np. 
wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych, np. wystawianie i przechowywanie faktur albo 
dokumentów księgowych, dokonywania płatności, rozliczeń danego projektu etc.); 

- art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadnionego interesu administratora - w celu zapewnienia kontaktu, w celu 
ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń oraz archiwizacji danych. 

Okres przez który 
dane będą 
przechowywane 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:  

- będą przetwarzane w czasie niezbędnym do realizowania działań promocyjnych i marketingowych 
administratora oraz spełnienia przez administratora obowiązku udokumentowania podjętych  czynności w celu 
przygotowania 18. Wystawy Produktów Regionalnych „Wyprodukowano pod Śnieżką”; 

- do czasu trwania akcji marketingowych, także jeżeli nie będzie Pan/Pani miał(a) zawartej umowy do dowolnego 
produktu z oferty KARR S.A. lub w razie jej zawarcia po zakończeniu tej umowy, dane będą przechowywane do 
momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;  

- w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu administratora – do czasu 
trwania akcji marketingowych bądź do momentu wniesienia sprzeciwu; 

- w przypadku wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych 
i rachunkowych, rozliczenia danego projektu, dochodzeniem roszczeń w związku z wykonywaniem umowy - 
przez okres niezbędny do wykonania swoich obowiązków lub rozliczenia umowy. 

Odbiorcy danych Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnianie podmiotom wspierającym KARR S.A. w prowadzonej 
działalności na podstawie umowy powierzenia (np. biuro rachunkowe, obsługa IT, obsługa prawna).  

Przekazywanie 

danych poza EOG 

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim 

Obszarem Gospodarczym. 

Prawa osoby, 
której 

dane dotyczą 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, prawo żądania do ich sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania oraz cofnięcia zgody.  

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu 
prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem z obowiązującym prawem. 

W sytuacjach przewidzianych prawem przysługuje Pani/Panu prawo: 
- żądania do usunięcia swoich danych; 
- sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, 
W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Można to zrobić  
przesyłając stosowny wniosek na adres siedziby administratora danych lub mailowo na adres: iod@karr.pl 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych - gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych (RODO). 

Zautomatyzowane 
podejmowanie 
decyzji 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w powyższym celu nie zachodzi zautomatyzowane 
podejmowanie decyzji i nie będą one podlegać profilowaniu. 
 

Dodatkowe 
informacje 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem korzystania z usług świadczonych drogą 
elektroniczną przez KARR S.A. W razie niepodania danych osobowych, KARR S.A. nie będzie w stanie 
świadczyć wskazanych usług. 
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Postanowienia Dodatkowe - COVID 

1. Ze względu na istniejące obostrzenia związane z obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii 
spowodowanej rozpowszechnianiem się wirusa SARS-CoV-2  powodującego chorobę COVID-19, Uczestnik wyraża zgodę 
na przetwarzanie, w tym udostępnianie, swoich danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, danych kontaktowych 
(nr telefonu, adres e-mail) celem przekazania na żądanie właściwych służb sanitarnych (np. Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Jeleniej Górze, ul. Jana Kasprowicza 17, 58 – 500 Jelenia Góra) na wypadek zakażenia lub wykrycia, 
że Uczestnik przebywał w bezpośrednim kontakcie z osobą zakażoną, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 
zapobiegania, przeciwdziałania, zwalczania SARS – CoV-2 (COVID-19).  

2.  Powyższe dane osobowe Uczestnika, dla celów opisanych w ust. 1, będą przetwarzane przez Organizatora do 14 dni 
od daty zorganizowani konkursu kulinarnego.  

3. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do: 

 a) samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej.  

 b) zakrywania ust i nosa w trakcie trwania konkursu. 

 c) zachowania odpowiedniego dystansu społecznego od innych uczestników, zgodnie z wytycznymi Głównego 
Inspektoratu Sanitarnego. 

4. W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od dnia udziału Uczestnika Konkursu wystąpią u niego objawy zakażenia COVID-19, 
zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie właściwe miejscowo służby sanitarne i epidemiologiczne, a 
także Organizatora na adres mailowy: biuro@karr.pl oraz podjąć niezbędne kroki wg wskazań GIS 
https://www.gov.pl/web/koronawirus.  

 

13. Sprawy nieobjęte regulaminem 

We wszystkich kwestiach nie objętych regulaminem rozstrzyga powołany przez Organizatora sekretarz konkursu  

14. Obowiązki uczestników podczas konkursu finałowego 

1. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w kraju (epidemia COVID-19, tzw. „koronawirus”), która spowodowała 
wyjątkowe okoliczności wymagające szczególnych środków bezpieczeństwa Uczestnik podczas konkursu, ma obowiązek 
stosowania się do aktualnych wytycznych władz zamieszczonych na stronach gov.pl. 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia 

2. Uczestnik konkursu ma obowiązek zapoznania się z regulaminem imprezy.  

Organizator: 

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

Ul.1 Maja 27 

58-500 Jelenia Góra 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 i 2 do niniejszego regulaminu KARTY ZGŁOSZENIA 
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Załącznik nr 1 do regulaminu 

 
KARTA ZGŁOSZENIA_ Kategoria AMATORSKA:  
 
Drużynowego Konkursu Kulinarnego „Bitwa na smaki“ w ramach  

18. Wystawy Produktów Regionalnych „Wyprodukowano pod śnieżką”. 
 
 
I.NAZWA DRUŻYNY: …………………………………………………………………………… 
 
II. DANE KONTAKTOWE LIDERA DRUŻYNY: 

 

Imię i nazwisko telefon kontaktowy adres e-mail 

   

   

 
IV. KILKA „SŁÓW O DRUŻYNIE”: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………  
 
Oświadczam, że zapoznałem się: 
- z regulaminem konkursu i akceptuję jego zapisy; 
- klauzulą informacyjną zamieszoną w regulaminie konkursu. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w karcie zgłoszenia na 
potrzeby przeprowadzenia Drużynowego Konkursu Kulinarnego „Bitwa na smaki“ w ramach 
18. Wystawy Produktów Regionalnych „Wyprodukowano pod śnieżką”. 

 TAK  NIE  

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w Konkursie. 

 

  
 
 
……………………………………………….. ………………………………………………. 

/miejscowość, data/ /czytelny podpis lidera drużyny/ 

 
Wymagane załączniki:  
1. Przepis na danie słodkie  
2. Plik graficzny lub video będący prezentacją dania słodkiego  
3. Przepis na danie wytrawne  
4. Plik graficzny lub video będący prezentacją dania wytrawnego  



 

Załącznik nr 2 do regulaminu 

 
KARTA ZGŁOSZENIA_ Kategoria PROFESJONALNA:  
 
Drużynowego Konkursu Kulinarnego „Bitwa na smaki“ w ramach  

18. Wystawy Produktów Regionalnych „Wyprodukowano pod śnieżką”. 
 
 
I.NAZWA DRUŻYNY: …………………………………………………………………………… 
 
II. DANE KONTAKTOWE LIDERA DRUŻYNY: 

 

Imię i nazwisko telefon kontaktowy adres e-mail 

   

   

 
IV. KILKA „SŁÓW O DRUŻYNIE”: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………  
 
Oświadczam, że zapoznałem się: 
- z regulaminem konkursu i akceptuję jego zapisy 
- klauzulą informacyjną zamieszoną w regulaminie konkursu. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w karcie zgłoszenia na 
potrzeby przeprowadzenia Drużynowego Konkursu Kulinarnego „Bitwa na smaki“ w ramach 
18. Wystawy Produktów Regionalnych „Wyprodukowano pod śnieżką”. 

 TAK  NIE  

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w Konkursie. 

 

  
 
 
……………………………………………….. ………………………………………………. 

/miejscowość, data/ /czytelny podpis lidera drużyny/ 

 
Wymagane załączniki:  
1. Przepis na danie słodkie  
2. Plik graficzny lub video będący prezentacją dania słodkiego  
3. Przepis na danie wytrawne  
4. Plik graficzny lub video będący prezentacją dania wytrawnego  


