Załącznik nr 1
Regulamin konkursu
„Najsmaczniejsza potrawa mazowiecka”
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§1
Postanowienia ogólne
Organizatorem konkursu jest Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, z siedzibą ul. Narutowicza 64,
09-200 Sierpc, tel./fax 24 275-28-83, 24 275-58-20.
§2
Przedmiot i cele konkursu
Przedmiotem konkursu jest przyrządzenie tradycyjnej potrawy spożywanej na Mazowszu.
Celem konkursu jest kultywowanie tradycji kulinarnych regionu Mazowsza; popularyzacja tradycyjnych
potraw wśród mieszkańców Mazowsza i innych regionów.
§3
Uczestnicy
Konkurs skierowany jest do producentów produktów tradycyjnych i regionalnych (w tym regionalnych
kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń, osób indywidualnych, firm) i ma charakter otwarty.
§4
Warunki udziału
Do konkursu należy zgłosić co najmniej jedną tradycyjną potrawę spożywaną na terenie regionu
Mazowsza w wybranej kategorii:
1) zupa
2) potrawa jarska (bezmięsna np.: paszteciki, kluski, krokiety, pierogi, kasze, knedle)
3) potrawa mięsna (np.: gulasze, bigosy, klopsy, gołąbki)
4) potrawa z dziczyzny
5) przekąska (np.: kiełbasy, kaszanki, smalce, szynki, balerony, sery, galarety, galantyny,
pasztety, boczki)
6) deser
7) napój
Potrawy należy zgłaszać do konkursu do dnia 01.05.2022r. do godz. 10.00
Uczestnik może zgłosić do konkursu kilka potraw, jednak każdą w innej kategorii.
Do konkursu uczestnik może zgłosić tylko potrawy oferowane na swoim stoisku podczas imprezy
„Myśliwskie gotowanie na polanie”.
Uczestnik konkursu zobowiązany jest do wydzielenia na swoim stoisku miejsca do degustacji potraw
konkursowych przez Jury.
Uczestnik konkursu ma prawo wjechać pojazdem na teren skansenu w dniu imprezy do godz. 10.00,
w celu dostarczenia potrawy na miejsce konkursu. Następnie jest zobowiązany pozostawić pojazd na
wyznaczonym parkingu do czasu zamknięcia Muzeum dla zwiedzających (po godz.: 18.00).
§5
Przebieg konkursu
Konkurs odbędzie się podczas imprezy „Myśliwskie gotowanie na polanie” na terenie Muzeum Wsi
Mazowieckiej w Sierpcu ul. Narutowicza 64 (skansen).
W dniu imprezy do godz.: 11.00 Uczestnik konkursu zobowiązany jest przygotować stoisko i potrawę
przeznaczoną do degustacji przez Jury.
Uczestnik konkursu we własnym zakresie wydzieli fragment stoiska w celu prezentacji i podania
potrawy Jury do degustacji.
Wraz z potrawą uczestnik konkursu zobowiązany jest dostarczyć wypełnioną Kartę potrawy, którą
otrzyma od Organizatora.
Organizator oznaczy potrawy konkursowe.
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Oceny potraw i wyłonienia Laureatów dokona pięcioosobowe Jury, w składzie: przewodniczący –
przedstawiciel Organizatora, dwóch członków powołanych z ramienia Organizatora oraz dwóch
członków wyłonionych drogą losowania spośród zwiedzających, którzy w dniu imprezy plenerowej
„Myśliwskie gotowanie na polanie” zgłoszą swoją kandydaturę i będą obecni podczas losowania.
Kandydaturę na członka jury należy zgłosić poprzez wypełnienie kuponu dostępnego w amfiteatrze
i wrzucenie go do przygotowanej urny do godz. 10.50.
Losowanie składu Jury nastąpi o godz. 10.55 na scenie amfiteatru.
Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród Laureatom nastąpi w dniu imprezy ok. godz.15.00.
§6
Ocena potraw
Potrawy będą oceniane w następujących kategoriach:
1) zupa
2) potrawa jarska (bezmięsne np.: paszteciki, kluski, krokiety, pierogi, kasze, knedle)
3) potrawa mięsna (np.: gulasze, bigosy, klopsy, gołąbki)
4) potrawa z dziczyzny
5) przekąska (np.: kiełbasy, kaszanki, smalce, szynki, balerony sery, galarety, galantyny,
pasztety, boczki)
6) deser
7) napój
Oceny potraw w formie degustacji w dniu imprezy dokona Jury wyłonione przez Organizatora.
Przy ocenie będą brane pod uwagę: wygląd, smak i prezentacja (sposób podania) potrawy.
Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.
§7
Nagrody
W każdej kategorii zostanie wyłoniony Laureat I, II i III miejsca, z zastrzeżeniem możliwości
nieprzyznania nagrody w niektórych z kategorii, o których mowa w § 6 ust. 1.
W przypadku nieprzyznania nagród w niektórych z kategorii, o których mowa w §6 ust.1, jury może
przyznać dodatkowe nagrody w jednej lub kilku pozostałych kategoriach.
Autorzy nagrodzonych potraw otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy, którymi będą mogli
posługiwać się w celu promowania własnej działalności kulinarnej.
Laureaci są zobowiązani do odbioru nagrody osobiście oraz złożenia oświadczenia potwierdzającego
odbiór nagrody.
Komisja Konkursowa sporządzi protokół konkursu, a lista osób nagrodzonych zostanie opublikowana
na stronie www.mwmskansen.pl.
§8
Ochrona danych osobowych
Dane osobowe uczestników konkursu pt. „Najsmaczniejsza potrawa mazowiecka” (dalej konkurs) będą
przetwarzane 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 takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO) - ogólne rozporządzenie o ochronie danych.
Administratorem danych osobowych pozyskanych w trakcie realizacji i obsługi konkursu jest Muzeum
Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury
pod numerem 20/99,
Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych. Kontakt dpo@mwmskansen.pl, 24 275 28 83
Dane osobowe przetwarzane będą w celach i zakresie niezbędnym do realizacji postanowień zawartych
w Regulaminie konkursu oraz wykonania przez Administratora prawnie uzasadnionych obowiązków dla
celów: marketingowych, promocyjnych, reklamowych, sprawozdawczych i archiwizacyjnych związanych
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z przeprowadzeniem konkursu. W stosunku do członków jury zgłaszających się indywidualnie
przetwarzanie danych osobowych ma miejsce na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, czyli zgody osoby.
Wykonawca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, prawo wniesienia sprzeciwu oraz skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich nieudostępnienie uniemożliwia udział w
konkursie.
Dane osobowe Administrator może przekazywać podmiotom i partnerom, z którymi zawarł umowę na
usługi marketingowe, reklamowe, techniczne np.: rozwijanie i utrzymanie systemów informatycznych i
serwisów internetowych, z kancelariami prawniczymi, dostawcami usług pocztowych i kurierskich oraz
realizacji uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu przepisów o ochronie danych
osobowych. Podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego
prawa tylko, gdy wystąpią z żądaniem do Administratora powołując się na stosowną podstawę prawną.
Dane osobowe Administrator przetwarza przez okres wymagany przepisami powszechnie
obowiązującego prawa. Dane uzyskane na podstawie zgody osoby będą przechowywane do czasu
cofnięcia zgody, maksymalnie do czasu przechowywania dokumentacji konkursowej. Cofnięcie zgody
nie ma znaczenia na czynności wykonane na danych do czasu jej cofnięcia.
Dane nie będą przekazywane do państw trzecich oraz ich przetwarzanie nie będzie zautomatyzowane i
nie będą podlegały profilowaniu.
Administrator zobowiązuje się stosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby chronić
zgromadzone dane.
Osoby głosujące w Konkursie składające swoje kupony przez ten fakt wyrażają zgodę na przetwarzanie
danych osobowych znajdujących się na kuponie, tj. imię, nazwisko, miejscowość na zasadach
wskazanych w niniejszym Regulaminie.
Organizator przestrzega przepisów o ochronie danych osobowych i stosuje odpowiednie zabezpieczenia
organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych związanych z
Konkursem.
Dane osób, które otrzymają nagrody, w tym wizerunek oraz dane członków jury mogą być
upublicznione w celach promocyjnych i historycznych na stronie internetowej administratora,
zaufanych partnerów, współorganizatorów, sponsorów.
Uczestnictwo w imprezie „Myśliwskie gotowanie na polanie”, (w szczególności głosowanie, zgłaszanie
prac, oglądanie w miejscu wystawienia, obecność przy losowaniu składu Jury i ogłaszaniu wyników
Konkursu) jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku
utrwalonego na materiałach dokumentujących imprezę. Niemniej jednak każda osoba ma prawo
wystąpić z żądaniem usunięcia danego zdjęcia, bądź zanonimizowania w taki sposób, aby nie mogła
zostać zidentyfikowana.
§8
Postanowienia końcowe
Zgłoszenie potrawy do konkursu poprzez wypełnienie Karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją
postanowień Regulaminu konkursu.
Regulamin konkursu opublikowany jest na stronie www.mwmskansen.pl

3

