
Regulamin konkursu na przepis kulinarny 

ph. Smaki Kędzierzyna-Koźla 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu. 

2. Konkurs jest organizowany w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa ph. Smaki dziedzictwa. 

3. Fundatorem nagród jest organizator. 

 

II. Uczestnicy 

1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do osób fizycznych. Nie ma ograniczeń wiekowych 

oraz dotyczących miejsca zamieszkania uczestnika. 

2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora konkursu. 

 

III. Przedmiot konkursu 

Przedmiotem konkursu są przepisy kulinarne kuchni regionalnej z uwzględnieniem wielokulturowej 

tradycji kulinarnej Kędzierzyna-Koźla (potrawy kuchni śląskiej, kresowej, romskiej, żydowskiej i innych).  

 

IV. Harmonogram konkursu 

 01.07–31.08.2021 

Nadsyłanie zgłoszeń do konkursu drogą mailową.  

 01.09-10.09.2021 

Obrady jury konkursu. 

 11.09.2021 

Ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej 

www.mbpkk.pl oraz fanpage’u na Facebooku. 

 18.09.2021 

Wydanie e-booka „Smaki Kędzierzyna-Koźla” z nagrodzonymi i wyróżnionymi przepisami. 

 

V. Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Udział w konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. Do konkursu można zgłaszać jedynie przepisy 

kulinarne wraz z fotografiami gotowej potrawy, których autorem jest osoba zgłaszająca. 

2. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać trzy elementy: 

1) KARTĘ ZGŁOSZENIA (Załącznik nr 1) 

2) TREŚĆ PRZEPISU (Załącznik nr 2) 

3) FOTOGRAFIĘ GOTOWEJ POTRAWY. 

3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 przepisy kulinarne (każdy na osobnym 

formularzu – Załącznik nr 2). 

4. Zgłoszenia należy przysłać mailowo na adres konkurs@mbpkk.pl. 

5. Zgłoszone do konkursu fotografie muszą być w formacie JPG, a wielkość przesyłanego pliku nie może 

przekroczyć 6 MB. Fotografie mogą być poddane wcześniejszej obróbce w programie graficznym. 

6. Zabronione jest składanie prac naruszających dobra osobiste, sprzecznych z prawem lub dobrymi 

obyczajami - takie zgłoszenia nie będą brały udziału w konkursie. O tym, że praca narusza powyższe 

zasady, decyduje ocena organizatora. 

7. Fotografie nie mogą zawierać wizerunku osób. 

8. Do udziału w konkursie prace dopuszcza organizator. W przypadku niezgodności z przedmiotem 

konkursu praca nie zostanie dopuszczona do konkursu. 

9. KARTA ZGŁOSZENIA wymaga podania następujących informacji: 

 imię i nazwisko autora, 

 telefon kontaktowy, 

 adres e-mail. 

http://www.mbpkk.pl/


10. Załączniki powinny być wypełnione w sposób kompletny. Brak kompletności powoduje 

niedopuszczenie do konkursu nadesłanego zgłoszenia. 

11. Uczestnik konkursu wysyłając KARTĘ ZGŁOSZENIA oświadcza tym samym, iż akceptuje Regulamin 

konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w konkursie. 

12. Złożenie wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIOWEJ, a tym samym udział w niniejszym konkursie jest 

równoznaczne z oświadczeniem, iż zgłoszona do konkursu treść przepisu oraz fotografia jest 

autorstwa uczestnika i przysługuje mu do niej całość praw autorskich. 

13. Uczestnik konkursu poprzez udział w konkursie jednocześnie udziela nieodpłatnej licencji 

niewyłącznej do treści swojego przepisu oraz fotografii na rzecz organizatora na następujących 

polach eksploatacji: 

 w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 

utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną; 

 w zakresie rozpowszechniania utworu - publiczne wystawienie; 

 jednocześnie wyraża zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych, w szczególności twórcze 

przekształcanie, przerabiania i adaptowania całości lub fragmentów; 

 wielokrotne publikowanie (oraz publikowanie imienia i nazwiska Uczestnika) w materiałach 

promocyjnych związanych z konkursem, a także na stronie internetowej www.mbpkk.pl oraz 

wykorzystywanie ich w celach promocyjnych organizatora, w tym wydruku i publikacji w formie 

wystawy. 

14. W konkursie mogą brać udział jedynie ci uczestnicy, którzy zgłoszą do konkursu przepisy, które nie 

zostały zawarte w powszechnie dostępnych publikacjach  i nie wygrały żadnego innego konkursu. 

 

 

VI. Ocena zgłoszeń biorących udział w konkursie. 

1. Zgłoszenia konkursowe oceni profesjonalne jury konkursowe. 

2. Kryteria wyboru: 

 zgodność ze sztuką kulinarną, 

 oryginalność i autentyczność przepisu, 

 walory estetyczne fotografii. 

3. Decyzje Jury konkursu są ostateczne. 

 

VII. Nagrody w konkursie. 

1. Nagrody przewidziane w konkursie to vouchery do sklepu ze sprzętem AGD i RTV: 

I Nagroda – voucher w wysokości 300 zł; 

II Nagroda – voucher w wysokości 200 zł 

III Nagroda – voucher w wysokości 100 zł. 

2. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach w terminie 3 dni roboczych od daty 

rozstrzygnięcia konkursu na adres e-mail lub telefonicznie. 

3. Forma przekazania nagrody (osobiście lub drogą pocztową) zostanie uzgodniona indywidualnie 

z laureatami.  

4. W e-booku pt. „Smaki Kędzierzyna-Koźla” znajdą się przepisy laureatów nagród oraz przepisy 

wybrane przez jury do publikacji. 

 

VIII. Odpowiedzialność organizatora 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie lub opóźnione otrzymanie od Uczestnika 

zgłoszenia konkursowego. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po 

stronie uczestnika konkursu. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji 

z uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego. 

 

http://www.mbpkk.pl/


IX. Dane osobowe 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 2016/679 o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO – (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana/dziecka danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna 

w Kędzierzynie-Koźlu. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@mbpkk.pl. 

3. Pani/Pana/dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu promocji czytelnictwa tj. statutowych 

działań Miejskiej Biblioteki Publicznej na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia 

Komisji Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO. 

4. Imię i nazwisko laureatów zostanie opublikowane na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej 

(www.mbpkk.pl) oraz na Facebooku (www.facebook.com/mbpkk). Wizerunek laureatów może 

zostać opublikowany na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej (www.mbpkk.pl) oraz na Facebooku 

(www.facebook.com/mbpkk). 

5. Dane osobowe uczestników konkursu (niebędących laureatami) zostaną zniszczone najpóźniej 

30 dnia, licząc od daty rozstrzygnięcia konkursu, z zastrzeżeniem pkt V.13. 

6. Dane osobowe laureatów konkursu przechowywane będą przez okres 10 lat. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo 

do przenoszenia danych. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, jednakże jej brak może skutkować odmową 

uczestnictwa w konkursie na przepis pt. „Smaki Kędzierzyna-Koźla”. 

 

X. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej 

www.mbpkk.pl. 

2. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w konkursie, ani za wykorzystywanie 

przez organizatora elementów zgłoszenia w jakikolwiek sposób. 

3. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie 

lub umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane zostaną wykluczone z udziału w konkursie. 

 

 

Sekretariat konkursu: 

Miejska Biblioteka Publiczna 

Dział Promocji 

Tel. 77 482 37 80 wew. 29 

E-mail: konkurs@mbpkk.pl 
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