
Regulamin Konkursu 

„Kulinarny Zawrót Głowy” – Międzynarodowego Turnieju Kulinarnego z Agencją Rynku 

Rolnego 

§1 

Organizator  konkursu  

Organizatorem  konkursu pod hasłem „Kulinarny Zawrót Głowy” jest Zespół Szkół Gospodarczych  

im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie zwany dalej „Organizatorem” przy współpracy z Zespołem 

Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu oraz Agencją Rynku Rolnego 

Oddział Terenowy w Rzeszowie.  

§2 

Cel konkursu 

Celem konkursu jest promowanie oraz informowanie o produktach rolnych i żywnościowych, 

metodach produkcji a także systemach jakości produktów rolnych i żywnościowych, w szczególności : 

1.  promowanie produktów tradycyjnych i regionalnych   z Podkarpacia   

2.  upowszechnianie i propagowanie surowców naturalnych i tradycyjnych metod produkcji, 

3.  konfrontacja możliwości i osiągnięd uczniów ze szkół o tym samym profilu kształcenia z kraju 

i z zagranicy, 

4.  rozpowszechnianie nowoczesnej formy doskonalenia umiejętności zawodowych łączących 

tradycje kulinarne ze współczesnymi metodami,  

5.  podniesienie poziomu kształcenia i rozwijanie umiejętności zawodowych uczniów, 

6. zachęcanie do poszukiwania pomysłów i inspiracji kulinarnych, 

7.  wdrażanie do stosowania zasad estetyki, harmonii, aranżacji w sztuce kulinarnej, 

8.  przeobrażanie wybranego zawodu w życiową pasję. 

 

§3 

Przedmiot konkursu 

 

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy konkursowej  wg kryteriów podanych przez    

Organizatora w postaci przepisu potrawy wraz  z jej zdjęciem zgodnie z zadanym tematem 

„Najlepsza Potrawa z Podkarpackiej Wieprzowiny” oraz przeniesienie praw autorskich  

i zależnych do nagrodzonych przez Komisję konkursową prac, na podstawie art.921§3 

Kodeksu Cywilnego z chwilą zatwierdzenia rozstrzygnięcia konkursu przez Organizatora, bez 

prawa do wynagrodzenia. 

2. Organizator zastrzega, że celem konkursu  jest propagowanie i pogłębianie wiedzy o 

tradycjach kuchni regionalnej oraz promowanie produktów żywnościowych specyficznych 

dla całego regionu podkarpackiego. 

3. Przepisy zgłoszone do konkursu, muszą nawiązywad do specyficznej kuchni regionu 

podkarpackiego i jej tradycyjnych potraw. 

4. Tematyka pracy musi nawiązywad do tematu przewodniego konkursu, jak w pkt.1. 

5. Przy sporządzaniu potrawy należy mied na względzie poniższe wytyczne: 

- uczestnicy konkursu wykonują dwie potrawy: zakąskę z karpia oraz danie zasadnicze  

   z  wieprzowiny, 

 



- danie zasadnicze z podkarpackiej wieprzowiny z obowiązkowym wykorzystaniem miodu    

  podkarpackiego oraz owocu jabłka lub gruszki oraz zakąskę z wykorzystaniem karpia, 

- danie zasadnicze powinno składad się z takich elementów jak : składnik  główny, składnik  

  skrobiowy, składnik witaminowy, dowolnie sos, elementy dekoracyjne (garni)  

  przygotowane tylko i wyłącznie podczas konkursu. 

§4 

Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnikami konkursu są wyłącznie  uczniowie ze szkół gastronomicznych z kraju i z zagranicy.  

Dopuszcza się możliwośd udziału w konkursie uczniów kooczących szkołę w roku szkolnym, w którym 

rozgrywany jest powyższy konkurs. 

2. Z jednej szkoły mogą wziąd udział dwie osoby, które stanowią zespół. Uczniowie powinni mied 

opiekuna merytorycznego. 

3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przekazanie podpisanej Karty Zgłoszenie/Uczestnictwa 

wraz z Oświadczeniem (Załącznik Nr 1), wraz z przepisem proponowanej potrawy (Załącznik Nr 2). 

Prosimy o dokładne wypełnienie karty zgłoszenia/uczestnictwa. 

4. Uczestnicy (2 uczniów) obowiązkowo powinni posiadad ze sobą: 

- książeczkę zdrowia do celów sanitarnych, 

- strój ochronny i ścierki kuchenne, 

- legitymację szkolną, 

- specjalistyczny sprzęt na potrzeby indywidualne. Dopuszcza się również możliwośd 

użycia talerzy przywiezionych przez uczestników. 

5.Recepturę (zapotrzebowanie) na potrawę konkursową wraz ze zdjęciem potrawy, zapotrzebowanie 

na produkty należy nadesład pocztą elektroniczną na adres : 

beatalukazsg@gmail.com,  w terminie do 3 października 2014 r. do godz.15:30. 

§5 

Miejsce konkursu 

1.Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach. 

- etap I – eliminacje,8.10.2014r.-ZSSCHiO Jarosław; ZSG Rzeszów – 23.10.2014r. 

- etap II – finał, 5.11.2014r. – ZSG Rzeszów. 

2.Pierwszy etap konkursu  odbywa się w 2 szkołach :  

- w Zespole Szkół Gospodarczych w Rzeszowie  oraz Zespole  Szkół Spożywczych, Chemicznych  

i Ogólnokształcących w Jarosławiu po 6  szkół z województwa Podkarpackiego, 

-  do finału przechodzą  po 2 szkoły z każdego etapu,  

- finał Konkursu odbędzie się w Zespole Szkół Gospodarczych im .M. Spytka Ligęzy w Rzeszowie  

ul. M. Spytka Ligęzy 12, 

- w finale konkursu będą uczestniczyd  4 szkoły wyłonione w I-szym etapie  oraz dodatkowo trzy 

szkoły zagraniczne tj. z Ukrainy (2) oraz Słowacji (1), 

mailto:beatalukazsg@gmail.com


 

§6 

Zasady przebiegu konkursu 

1.Do oceny Komisji Konkursowej (Jury) uczestnicy konkursu przygotują 3 porcje ( 1 porcja/do 120 g 

składnika głównego + dodatki do dania: skrobiowy, witaminowy, sos, garni)  potrawy zgodnie z § 3 

pkt.1 oraz 3 porcje zakąski 80 – 100 g z karpia. 

2.Potrawy konkursowe należy podad jednoporcjowo i identycznie wygarnirowad. 

3.Czas konkursowy obejmuje: 

- dopuszcza się bejcowanie, marynowanie, zaprawianie mięsa i moczenie suchych owoców w płynach 

dzieo wcześniej, po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem, 

- obróbkę wstępną surowców do półproduktów należy przeprowadzid w czasie konkursowym ze 

względu na ograniczone warunki technologiczne na miejscu konkursu, 

- 10 minut na przygotowanie stanowiska pracy, 

- 90 minut na wykonanie i podanie potrawy, 

- łącznie 100 minut! 

4.Przekroczenie limitu  czasu powoduje punkty ujemne ( za każdą 1 minutę-1 punkt), 

5.Uczestnicy zobowiązani są do punktualnego przybycia i gotowości do pracy w wyznaczonym przez 

organizatorów czasie. 

6.Podczas trwania konkursu zawodnicy nie mogą kontaktowad się ze swoimi opiekunami  

i konkurentami w sprawach dotyczących wykonania zadania. Konsekwencją mogą byd punkty 

ujemne. O złamaniu regulaminu decyduje Juror techniczny konkursu. 

7.Potrawy konkursowe powinny byd przygotowane wyłącznie podczas  konkursu. Zabrania się 

korzystania z produktów konserwowanych chemicznie, mieszanek przyprawowych zawierających 

substancje wzmacniające smak, gotowych sosów i farszów, wypieczonych ciast, gotowych elementów 

dekoracyjnych. 

8.Uczestnicy konkursu przygotowują krótką ustną charakterystykę potrawy. Prezentacja nie powinna 

trwad dłużej niż 2 minuty. 

§7 

Komisja konkursowa 

1.W skład Komisji Konkursowej wchodzą: 

 a) przewodniczący Jury, komisarz konkursu – przedstawiciel organizatora Konkursu, 

 b) członkowie Jury : 

 - szef kuchni lub specjalista w dziedzinie gastronomii, 

- 3 osoby wybrane w drodze losowania spośród opiekunów ze szkół biorących udział w konkursie  
      (opiekunowie winni posiadad odzież ochronną), 

- Jury techniczne, 

- sekretarz konkursu – przedstawicie ARR. 



 

 

§8 

Kryteria oceny prac konkursowych 

1.Oceny potraw i przyznania nagród dokonuje komisja konkursowa (zwana dalej Jury)  o której mowa 

w §7. 

2.Kryteria oceny i ilości punktów w obydwóch etapach: 

- organizacja i bhp stanowiska pracy – 10 pkt 

- ubiór zgodny z wymogami bhp – 5pkt 

- przebieg procesu produkcji – 10 pkt 

- sposób podania i garni potrawy – 15 pkt 

- smakowitośd – 30 pkt 

Suma punktów 70 

§9 

Nagrody 

1.Nagrodami rzeczowymi w konkursie ufundowanymi przez Agencję Rynku Rolnego jest sprzęt 

elektroniczny. 

2.Za udział w konkursie szkoły i uczestnicy otrzymają podziękowania  a laureaci dyplomy i nagrody 

rzeczowe. 

3.Nagrody  nie można zamienid na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie udziela gwarancji jakości. Wszelkie 

reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszad do producenta lub sprzedawcy. 

4.Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas FINAŁU KONKURSU w dniu 5 

listopada 2014 r. w Zespole Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy w Rzeszowie.  

5.Organizator ma prawo do nie przyznania nagrody za dowolne miejsce w konkursie. 

6.W wypadku nie podjęcia nagrody w terminie, uczestnik traci prawo do nagrody. 

7.Laureatom nie przysługuje możliwośd przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie. 

8.Dowodem wydania oraz jednostkowej wartości nagrody będzie potwierdzenie w formie protokołu 

odbioru podpisanego przez laureata. 

9.Laureaci Konkursu są zwolnieni z zapłaty podatku dochodowego od nagrody, gdyż jednostkowa 

wartośd nie przekracza 760 zł (art.30 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. z 2012 r. Nr 361, z późn.zm.). 

§10 

Zasady wykluczania i unieważniania Konkursu 

1. Uczestnicy niespełniający warunków wymienionych w §4 Regulaminu podlegają wykluczeniu z 

Konkursu przez Organizatora. 



2. Organizator unieważnia Konkurs w dowolnym czasie z następujących przyczyn, gdy: 

a) nie zostały zgłoszone do konkursu zespoły, 

b) nie została zgłoszona żadna praca konkursowa, 

c) konkurs nie został rozstrzygnięty przez komisję, niezależnie od przyczyn, 

d) praca konkursowa jest obarczona wadą, która nie pozwala na wybór  najlepszej pracy 

konkursowej zgodnie z prawem i Regulaminem, 

e) lub bez podania przyczyny. 

 

                                                                                 §11 

                                                Prawa autorskie 

1.Uczestnicy wchodzący w skład Zespołów gwarantują, że do przesłanych receptur oraz zdjęd nabyli 

odpowiednie prawa autorskie oraz prawa do wizerunku, umożliwiające ich reprodukcję, 

rozpowszechnianie i publikowanie. 

2. Z tytułu złożonego powyżej oświadczenia uczestnicy przyjmują na siebie pełną odpowiedzialnośd 

prawną. 

3.Uczestnicy w momencie przesłania ZGŁOSZENIA (KARTY) w Konkursie przenoszą prawa autorskie 

(bez wynagrodzenia dla ich twórcy) do przesłanych materiałów ( w tym do receptury i zdjęd) oraz 

prawa do rozpowszechniania materiałów, bez ograniczeo terytorialnych i czasowych, we wszystkich 

możliwych rodzajach publikacji. 

4.Uczestnicy upoważniają Organizatora, z prawem udzielania dalszych upoważnieo, do wykorzystania 

wszelkich materiałów przekazanych przez uczestników dla celów Konkursu, w szczególności 

wprowadzania ich do pamięci komputera lub innego urządzenia, przetwarzania materiałów oraz ich 

publikacji i rozpowszechniania w związku z Konkursem. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego dysponowania recepturami na zgłoszone do 

Konkursu przetwory, ich wykorzystania i udostępniania w celach szkoleniowych i do działao 

związanych z promocją regionu. 

§12 

Administrowanie danymi osobowymi 

1.Administrowaniem danych osobowych zebranych w czasie trwania Konkursu jest Organizator. 

    2.Dane osobowe gromadzone są przez Organizatora wyłącznie na potrzeby: 

        a) realizacji Konkursu, 

        b) wyłonienia Laureatów, 

        c) wydania nagród, 

      d) podania do wiadomości publicznej imienia i nazwiska autora nagrodzonej pracy konkursowej, 

   3.Organizator zobowiązuje się, że dane pozostałych uczestników Konkursu zostaną niezwłocznie   

   usunięte po jego zakooczeniu. 

   4.Wysyłając dane do konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na :  

      a) przeprowadzenie Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem, 

      b) na opublikowanie swojego imienia i nazwiska i miejscowości zamieszkania, 



     c) informacji o otrzymanej nagrodzie n a stronach internetowych Organizatora i w publikacjach     

         wydawniczych Organizatora, 

    d) oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników   

        Konkursu. 

  5.Wysyłając zgłoszenie do Konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych   

  osobowych dla celów Konkursu mając jednocześnie  prawo do ich poprawiania. Oświadczenie  

  o wyrażeniu zgody  na przetwarzanie stanowi Załącznik Nr 1 i 2 do Regulaminu Konkursu. 

  6.Dane osobowe Uczestników Konkursu będą chronione przez Organizatora, zgodnie z ustawą 

  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926).Uczestnikom Konkursu  przysługuje  

  prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. 

§13 

Postanowienie koocowe 

1.Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do bezterminowego wykorzystania nagrodzonych 

przepisów oraz zdjęd konkursowych w całości lub części opisanych w §3 (wraz z imieniem i 

nazwiskiem autora) na cele działao promocyjnych i informacyjnych mających na celu promowanie 

produktów rolnych i żywnościowych, metod produkcji a także systemów jakości produktów rolnych 

i żywnościowych zgodnych ze statutową działalnością Agencji Rynku Rolnego a zatwierdzenie 

rozstrzygnięcia przez organizatora jest równoznaczne z przejściem praw autorskich na rzecz 

Organizatora bez prawa do wynagrodzenia twórcy. 

2.Organizator przechowuje dokumentację konkursu przez okres 4 lat , od dnia ustalenia wyników 

konkursu w sposób gwarantujący jej nienaruszalnośd. 

3. Treśd Regulaminu w pełnym brzmieniu  jest dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na 

stronach internetowych współorganizatorów wymienionych w §1 niniejszego Regulaminu. 

4.Naruszenie postanowieo Regulaminu przez uczestnika będzie skutkowało wykluczeniem jego 

uczestnictwa w Konkursie, 

5.Postanowienia Regulaminu stanowią podstawę do prowadzenia Konkursu, a ich interpretacja 

należy do Komisji Konkursowej. 

6.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od 

niego niezależnych , m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu  uczestnika, jak również 

nie ponosi odpowiedzialności  za niezawinione przez niego działania Poczty Polskiej oraz firm 

świadczących usługi kurierskie. 

7.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Zgłoszenia utracone, uszkodzone, niewłaściwie 

zaadresowane lub złożone po upływie określonego terminu. 

8.Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie. 

9.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub osoby trzeciej 

przez Uczestnika Konkursu. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do 

nagrody. 

10.W trakcie trwania Konkursu Organizator zastrzega sobie możliwośd zmiany zapisów w treści 

Regulaminu oraz jego załącznikach w każdym czasie, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków 

Uczestnictwa w Konkursie. 



11.Koszty związane z organizacja Konkursu pokrywają: 

      a) Zespół Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy w Rzeszowie – w zakresie udostępnienia 

pracowni technologicznych na potrzeby Konkursu, udostępnienia niezbędnych do wykonania 

Konkursowego dzieła urządzeo  oraz sprzętu gastronomicznego z wyłączeniem określonych w §4 

pkt. 4 Regulaminu, udostępnienia Sali do prezentacji finałowej i wręczenia nagród laureatom, 

zakwaterowania i utrzymania uczestników zagranicznych Konkursu, zaproszenia szkół 

uczestniczących w Konkursie, 

    b) Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu – w zakresie  

udostępnienia pracowni technologicznych na potrzeby Konkursu, udostępnienia niezbędnych do 

wykonania Konkursowego dzieła urządzeo  oraz sprzętu gastronomicznego z wyłączeniem 

określonych w §4 pkt. 4 Regulaminu, 

c) Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Rzeszowie – w zakresie zakupu stosownych 

produktów do wykonania zadanych potraw, ufundowania nagród oraz dyplomów i podziękowao dla 

laureatów i szkół uczestniczących w Konkursie. 

d) w pozostałej części koszty pokrywają uczestnicy we własnym zakresie, w szczególności: podróży, 

wymaganego ubioru, specjalistycznego sprzętu na potrzeby indywidualne. 

12.W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego i ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych. 

 

 

Dodatkowych informacji udziela Pani Urszula Machaj, telefon kontaktowy 607431849 

 

 

 

  

 


