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KONKURS KULINARNY
Z ELEMENTAMI
FOTOGRAFII KULINARNEJ

Regulamin konkursu kulinarnego z elementami fotografii kulinarnej pod nazwą
SMAKI POŁUDNIOWEGO MAZOWSZA

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. PRZEDMIOT KONKURSU: Przedmiotem konkursu jest przygotowanie, opisanie i przesłanie fotografii tradycyjnej
potrawy związanej z dziedzictwem kulinarnym regionu południowego Mazowsza oraz przyrządzenie jej z lokalnych
produktów.
2. TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ DO KONKURSU: 14 października 2020 r., do godziny 23.00.
3. FORMA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ DO KONKURSU: wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail:
poludniowemazowsze@wp.pl
4. DATA I MIEJSCE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 25 października 2020 r., Jedlnia Letnisko, Restauracja „Pod
Różami, w trakcie konferencji: „Pogranicza smaków. Południowe Mazowsze w Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze”, realizowanej w ramach projektu o tej samej nazwie. Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.”. Rozpoczęcie konferencji: godz. 15.00.
5. ADRESACI KONKURSU: Konkurs adresowany jest do uczniów szkół i klas o profilu gastronomicznym, Kół Gospodyń
Wiejskich, organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych liczących powyżej 5 osób z powiatów: lipskiego,
zwoleńskiego i radomskiego.
6. ORGANIZATOR KONKURSU I FUNDATOR NAGRÓD: Fundacja Nova Perpespektywa. www.facebook.com/novaperspektywa.
7. NAGRODY: rzeczowe dla I i II miejsca, związane z obszarem kulinariów, w wysokości (w sumie): około 600 złotych.
Pozostali finaliści otrzymają wyróżnienia i drobne upominki rzeczowe.
§2
CEL KONKURSU:
- kultywowanie i popularyzowanie dziedzictwa kulinarnego województwa mazowieckiego,
- promocja tradycyjnych potraw południowego Mazowsza,
- promocja idei „Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze”,
- promocja zdrowej żywności i lokalnych produktów,
- prezentacja kuchni lokalnej południowego Mazowsza,
- wymiana doświadczeń kulinarnych i przepisów na potrawy tradycyjne i regionalne,
- identyfikacja lokalnego dziedzictwa kulinarnego,
- aktywizacja Kół Gospodyń Wiejskich, uczniów szkół i klas o profilu gastronomicznym oraz mieszkańców powiatu
lipskiego, zwoleńskiego i radomskiego,
- promowanie świadomości i tożsamości kulinarnej regionu.
§3
ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz:
- przygotowanie tradycyjnej potrawy związanej z dziedzictwem kulinarnym regionu południowego Mazowsza oraz
przyrządzonej z lokalnych produktów,
- wykonanie fotografii przygotowanej potrawy,
- dokonanie opisu przygotowanej potrawy, w ramach którego zostanie udowodniony jego związek z południowym
Mazowszem.
Fotografię i opis należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: poludniowemazowsze@wp.pl, wpisując w tytule:
„Konkurs kulinarny”. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 14 października 2020 r., do godziny 23.00.
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W mailu zgłoszeniowym, poza załączonym zdjęciem i opisem, prosimy podać opis grupy zgłaszającej się do konkursu
oraz dane kontaktowe, w tym także adresowe.
§4
PRZEBIEG I REGUŁY PRZEPROWADZENIA KONKURSU
Oceny zgłoszonych prac konkursowych oraz wyboru zwycięzców (I i II miejsce) dokonuje Jury zwykłą większością
głosów w składzie:
- Barbara Mazurkiewicz-Białęcka,
- Katarzyna Madejska,
- Natalia Różańska
- Magdalena Sot-Szewczyk,
- Anna Zyśk,
- Magdalena Maślanica.
Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
Konkurs będzie przebiegać w 2 etapach: I. od 9.09. do 14.10.2020 r. nadsyłanie prac, II. od 15.10. do 25.10.2020
r. - wybór 6 finalistów i ogłoszenie zwycięzców.
§5
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Podanie przez uczestnika danych osobowych jest warunkiem udziału w Konkursie, a konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak możliwości udziału w Konkursie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć oraz informacji o zwycięzcach
i uczestnikach konkursu.
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zamieszczania informacji o potrawach konkursowych w swoich
materiałach i kampaniach promocyjnych z podaniem autorów potraw i zdjęć na zasadzie nieodpłatnej licencji niewyłącznej.
4. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia 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 danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że: administratorem danych jest Fundacja Nova
Perspektywa z siedzibą w Nowej Wsi 82, 27-350 Sienno.
5. Wszelkie informacje odnośnie przetwarzania danych osobowych możliwe są do uzyskania poprzez kontakt na adres:
novaperspektywa@wp.pl.
4. Dane osobowe osób biorących udział w Konkursie są zbierane wyłącznie w celu jego przeprowadzenia.
5. Uczestnicy posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
6. Dane nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. Podstawa
prawna przetwarzania danych wynika z: art. 6 ust. 1 lit) a i e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 (RODO) oraz z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
6.Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
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§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Zabronione jest kopiowanie przepisów i zdjęć innych osób, nie posiadając do nich praw. Zgłoszenie potrawy
i jej opisu jest równoznaczne z deklaracją autorstwa jej wykonania (tak potrawy, jak i fotografii).
2. Zdjęcia przesyłane do Konkursu powinny być w formacie JPG i w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 DPI (jaki
rozmiar ma zdjęcie można sprawdzić np. tutaj: https://www.sweetprint.pl/pl/n/3).
3. Organizator nie zwraca kosztów przejazdu na konferencję oraz kosztów surowców potrzebnych do wykonania
potraw przygotowanych na potrzeby wykonania zdjęć.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie ostateczne decyzje podejmuje Organizator.
5. Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 515 281 331 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: novaperspektywa@wp.pl.
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