
 

 

                                       

 

 

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 

Grant pt. „Łososińska Jabłkomania” realizowany przez Stowarzyszenie Twórcza Kreatywność w ramach projektu 

grantowego pt. „Promocja zasobów i walorów obszaru Śliwkowego Szlaku w oparciu o markę lokalną” 

Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2014-2020 - Minister 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

Regulamin Konkursu Kulinarnego „Łososińska 

Jabłkomania” 

 

1. Organizator konkursu: Stowarzyszenie Twórcza Kreatywność. 

 

2. Cele: 
Promocja obszaru Stowarzyszenia Twórcza Kreatywność poprzez wyłonienie najciekawszych  potraw  

z wykorzystaniem jabłek, a także zaprezentowanie szerokiemu gronu odbiorców bogactwa i różnorodności 

tradycji kulinarnych. 

 

3. Tematyka konkursu: 

Przygotowanie potraw z wykorzystaniem jabłek w dowolnej postaci składających się z dwóch kategorii. 

Kategoria pierwsza: ciasta, desery, kategoria druga: mięsa i dania główne. Jeden uczestnik może zgłosić do 
konkursu tylko jedną kategorię.  

 

4. Adresaci konkursu 

W konkursie mogą wziąć udział osoby zamieszkałe na obszarze Stowarzyszenia Twórcza Kreatywność – Gmina 
Łososina Dolna, które spełnią określone w niniejszym regulaminie wymagania. Maksymalna ilość uczestników 

konkursu – 20 osób.  

5. Przebieg konkursu: 
I. Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach:  

- Zgłoszenie do konkursu  (Karta zgłoszeniowa stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu) należy dostarczyć 

kartę zgłoszeniową pocztą, mailem lub osobiście (liczy się data wpływu) do biura Stowarzyszenia Twórcza 
Kreatywność, 33-314 Łososina Dolna 400 (pokój 206) do dnia 26.04.2019r.  

- Wzięcie udziału w lokalnej imprezie plenerowej Święto Kwitnących Sadów i prezentacja konkursowej  

potrawy (Uwaga: W II etapie konkursu mogą wziąć udział tylko te osoby, które przyślą wypełnione karty 

zgłoszeniowe w wymaganym terminie). 
II. Podczas lokalnej imprezy plenerowej Święta Kwitnących Sadów, która odbędzie 05.05.2019r na płycie 

lotniska w Łososinie Dolnej  jury konkursowe dokona oceny gotowych potraw. 

Po rozstrzygnięciu konkursu odbędzie się degustacja wszystkich potraw.  
 

 

6. Ocena potraw 
Oceny potraw dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Ocena potraw będzie miała 

charakter anonimowy. Komisja Konkursowa będzie oceniać zestawy potraw biorąc pod uwagę: smak potrawy, 



oryginalność, łatwość przyrządzenia, sposób zaprezentowania potrawy. Decyzje komisji konkursowej są 

ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

 

7. Nagrody 

Jury przyzna nagrody rzeczowe. 
 

8. Dane osobowe 

 Osoba, biorąca udział w Konkursie oświadcza, że:  

a.       wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby Konkursu oraz w celu 

przygotowania publikacji promujących Gminę Łososina Dolna , Stowarzyszenie Twórcza Kreatywność 

zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych,  

b.      wyraża zgodę na: podanie imienia i nazwiska w momencie przekazania do wiadomości publicznej 

informacji o zwycięzcy Konkursu podczas trwania imprezy masowej pn. Święto Kwitnących Sadów a także 

na  stronie internetowej Gminy Łososina Dolna, Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna, 

Stowarzyszenia Twórcza Kreatywność oraz na profilach Facebook  

 Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Twórcza Kreatywność reprezentowane przez 
Prezesa, z siedzibą: 33-314 Łososina Dolna 400. tel.: 18 444 80 78, adres e-mail: 
tworczakreatywnosc@gmail.com.  Dane osobowe uczestników Konkursu będą przechowywane przez: 
Administratora danych adres: 33-314 Łososina Dolna 400.  

 Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo do wglądu, zmiany i odwołania zgody na przetwarzanie swoich danych 
osobowych w Stowarzyszeniu Twórcza Kreatywność, 33-314 Łososina Dolna 400 

 Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu, wyłonienia osób nagrodzonych i realizacji 
wydania nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w 
Konkursie 
 

9.  Informacje dodatkowe 
 Organizator nie zwraca potraw biorących udział w konkursie ani poniesionych przez uczestników kosztów, 

 Podmioty biorące udział w konkursie użyczają prawa do wykonywania prezentowanych potraw innym 

podmiotom, 

 Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w regulaminie, 

 Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podawania przyczyny, 

 Wszystkie kwestie, których nie obejmuje regulamin, ustala organizator, 

 Wszelkich informacji o konkursie udziela biuro Stowarzyszenia  
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