
 
 

REGULAMIN  

KONKURSU KULINARNEGO  

Skarby wielkopolskiej spiżarni 
 

 

 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem konkursu „Skarby wielkopolskiej spiżarni” (dalej “Konkurs”)  

jest Wielkopolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,  

ul. Strzeszyńska 36, 60-479 Poznań (dalej „Organizator”). 

2. Celem Konkursu jest spopularyzowanie aktywnej działalności Kół Gospodyń Wiejskich  

na rzecz lokalnych społeczności wiejskich, promocja wsparcia dla KGW z budżetu państwa 

i efektów udzielanej pomocy finansowej, zachęcenie do tworzenia nowych organizacji  

i rejestracji ich w Krajowym Rejestrze KGW. 

3. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu. 

4. Konkurs odbędzie się w każdym powiecie województwa wielkopolskiego, a zwycięzcy 

(zdobywcy I miejsca w każdym z powiatów) przejdą do etapu wojewódzkiego, który wyłoni 

trzy najlepsze prace konkursowe. 

5. Za przebieg  Konkursu odpowiedzialne są komisje konkursowe poszczególnych etapów. 

Komisje powiatowe i wojewódzką powołuje dyrektor Wielkopolskiego Oddziału 

Regionalnego ARiMR. 

6. Konkurs, o którym mowa w niniejszym regulaminie skierowany jest do Kół Gospodyń 

Wiejskich z województwa wielkopolskiego, zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze 

prowadzonym przez ARiMR, zwanych dalej Uczestnikiem/Uczestnikami. 

7. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:  

1) Formularzu – należy przez to rozumieć formularz zgłoszeniowy, stanowiący 

załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu wraz z załącznikami. 

2) Zgłoszeniu – należy przez to rozumieć nadesłaną w terminie, o którym mowa  

w § 3 ust. 3 Regulaminu, pracę konkursową oraz wypełniony i podpisany Formularz 

wraz z załącznikami.  



3) Laureacie – należy przez to rozumieć Uczestników, którzy otrzymali nagrody 

określone w § 3 Regulaminu.  

8. Uczestnik, wysyłając Zgłoszenie na warunkach określonych w Regulaminie, potwierdza, 

że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje w całości jego treść.  

9. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat 

Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora. 

 

§ 2. PRZEDMIOT KONKURSU 

 

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest przygotowanie regionalnego przetworu z polskich 

owoców lub warzyw (przetwory słodkie, przetwory wytrawne/słone/pikantne), 

charakterystycznego dla regionu działania Koła Gospodyń Wiejskich wraz z opisem 

receptury  (dalej „Praca konkursowa”). 

2. Każdy uczestnik Konkursu może przygotować i przesłać 1 pracę konkursową. 

3. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik Konkursu jest zobowiązany złożyć  

przez upoważnionego przedstawiciela KGW lub przesłać drogą pocztową na adres, 

właściwego terytorialnie dla siedziby KGW Biura Powiatowego ARiMR, zgłoszenie udziału 

w Konkursie z dopiskiem KONKURS „Skarby wielkopolskiej spiżarni” zawierające: 

słoiczek z wykonanym przetworem oraz zgłoszenie konkursowe, które zawiera: 

• Formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu  

wraz z załącznikiem 1.1, 

• przepis z opisem przygotowania przetworu stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu 

Konkursu. 

§ 3. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie Koła Gospodyń Wiejskich z terenu 

województwa wielkopolskiego, które zaakceptowały niniejszy Regulamin  

(dalej: „Uczestnik”). 

2. Uczestnik oświadcza, że: 

a) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje  

do Konkursu, 

b) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą 

procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje, 

c) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych  

z uczestnictwem w Konkursie. 

3. Konkurs trwa od 1 sierpnia 2022 r. do 2 października 2022 r., przy czym etap powiatowy 

Konkursu (termin nadsyłania zgłoszeń) trwa do 5 września 2022 r. 

4. Każdy Uczestnik Konkursu może zgodnie z § 2 ust. 2 zgłosić jedną pracę konkursową. 

5. Wyklucza się z udziału w Konkursie członków KGW, którzy są pracownikami ARiMR  

(w tym także osób pozostających z ARiMR w stosunku cywilnoprawnym) i członków  

ich najbliższej rodziny (małżonka, dzieci, wnuki, rodziców, dziadków, rodzeństwo  

i ich małżonka, dzieci i wnuki rodzeństwa).  

6. O przyznaniu nagrody zdecyduje Organizator. Ocenie będą podlegać:  
• smak, 

• tradycja i oryginalność przepisu. 

7. Decyzje Organizatora w kwestii wskazanej w § 3 ust. 6 są niepodważalne i ostateczne.  

    Od decyzji Organizatora Uczestnikom Konkursu nie przysługuje odwołanie. 

8. Nagrodą dla laureata etapu powiatowego Konkursu jest reprezentacja danego regionu i udział 

w II Pikniku Wielkopolskich Kobiet Gospodarnych. 



9. Zwycięskie KGW zobowiązane jest do zorganizowania stoiska wystawienniczego podczas 

przedmiotowego wydarzenia oraz dostarczenia podczas II Pikniku Wielkopolskich Kobiet 

Gospodarnych do komisji wojewódzkiej pracy konkursowej.  

10. W etapie wojewódzkim Konkursu przewidziano trzy nagrody rzeczowe  o wartości: 

• 2.000 zł za I miejsce,  

• 1.500 zł za II miejsce, 

• 1.000 zł za III miejsce, 

i jako takie są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, przy czym nie 

dopuszcza się zmiany przyznanej nagrody na inna nagrodę rzeczową lub ekwiwalent 

pieniężny. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia 

szczególnych właściwości poszczególnych nagród. 

11. Organizator nie wyklucza możliwości wręczenia wyróżnień. 

12. Wyłącznym fundatorem nagród jest Organizator. 

13. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony podczas II Pikniku Wielkopolskich Kobiet 

Gospodarnych, który odbędzie się 2 października 2022 r. w Marszewie lub w innym 

terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora. 

14. Publiczna informacja o wygranej zostanie umieszczona na stronie 

https://www.facebook.com/WielkopolskiARiMR/ oraz www.gov.pl/web/arimr 

15. Warunkiem odebrania nagrody przez laureata konkursu jest udział w II Pikniku 

Wielkopolskich Kobiet Gospodarnych. 

16. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną wręczone Uczestnikom 

w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 13. 

 

§ 4. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA 

 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników 

Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie 

Uczestnika. 

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych 

przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań 

związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie 

obowiązujących. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, 

których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem Konkursu. 

 

§ 5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu  

jest Organizator. 

2. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia  

przez Uczestnika do Konkursu.  

3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie  

w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. 

4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko 

przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody wyróżnionemu 

Uczestnikowi. 

5. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. 

Dane są podawane na zasadach dobrowolności. 

6. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie. 

 

https://www.facebook.com/WielkopolskiARiMR/
http://www.gov.pl/web/arimr


§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2022 r. i obowiązuje do 02.10.2022 r. 

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego i inne przepisy prawa. 

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny 

właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania z uwagi 

na niepewność co do przyszłej sytuacji epidemiologicznej związanej z epidemią 

koronawirusa COVID-19, w przypadku wejścia w życie obostrzeń dotyczących organizacji 

imprez plenerowych. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie 

https://www.facebook.com/WielkopolskiARiMR/. 

5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora 

https://www.gov.pl/web/arimr oraz https://www.facebook.com/WielkopolskiARiMR/. 
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