
 

 

 

 

REGULAMIN 

Konkursu Potraw Regionalnych Online na najlepszą potrawę regionalną w 2020r. 

 o nagrodę Wójta Gminy Trawniki  

 

 

Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Trawnikach. 

Fundatorem nagród jest Wójt Gminy Trawniki. 

 

Cel konkursu: 

1. Przypomnienie i kultywowanie kulinarnych tradycji naszego regionu, w szczególności zaś potraw, 

które gościły na tradycyjnym polskim stole na terenie Gminy Trawniki oraz w dolinach: Wieprza        

i  Giełczwi”. 

2. Identyfikacja i zgromadzenie wiedzy o regionalnych produktach żywnościowych, 

wytwarzanych w gospodarstwach domowych. 

3. Promocja potraw regionalnych . 

4. Aktywizacja społeczności lokalnej, sołectw, stowarzyszeń, klubów. 

5. Wymiana doświadczeń kulinarnych pomiędzy uczestnikami. 

6. Budowa tożsamości kulturowej regionu w oparciu o tradycje przekazywane z pokolenia na 

pokolenie. 

7. Zebranie przepisów, które posłużą w przyszłości do przygotowania publikacji na temat 

potraw związanych z regionem dwóch dolin: Wieprza i Giełczwi. 

8. Rozbudzanie wrażliwości i estetyki fotograficznej. 

 

Przedmiot konkursu: 

Do konkursu można zgłosić 1 zdjęcie własnego autorstwa wraz z przepisem potrawy, która nawiązuje do 

tradycji kulinarnej naszego regionu. 

 

Zasady udziału w konkursie: 

1. Uczestnikami konkursu mogą być: osoby indywidualne, sołectwa, kluby, stowarzyszenia i Koła 

Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Trawniki oraz gmin ościennych. 

2.  Warunkiem udziału w Konkursie jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz 

dostarczenie do dnia 18.07.2020r. autorskiej fotografii potrawy, czytelnie wypełnionej Karty 



Zgłoszenia oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez pocztę e-mail na adres: 

gok100@poczta.onet.pl 

3. Gotowy formularz karty zgłoszeniowej znajduje się na stronie internetowej Gminnego Ośrodka 

Kultury w Trawnikach www.goktrawniki.pl. 

 

Ocena i nagrody 

1. Fotografie potraw będzie oceniała Publiczność internetowa poprzez publikację tzw. polubień  

pod zamieszczonymi na profilu FB Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach zdjęciami. Głosowanie będzie 

możliwe w dniach od 21.07.2020r. do 25.07.2020r. do godz. 12.00. 

2. Ocena publiczności jest ostateczna. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do podziału nagród. 

 

Postanowienia końcowe 

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

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w treści 

oraz wykładni niniejszego regulaminu. 

3. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na 

przetwarzanie danych osobowych, wyłącznie do celów konkursu ( w tym publikacji prasowych          

i internetowych) . 

4. Zgłoszenie potrawy do konkursu jest równoznaczne również z przekazaniem prawa na rzecz 

organizatora do publikacji informacji o tychże potrawach konkursowych w wydawnictwach 

wszelkiego typu, wydawanych przez organizatora oraz do wykorzystania na wybranych przez 

organizatora polach eksploatacji,  jako element promujący Gminę Trawniki,  bez uiszczania autorowi 

należności finansowych. 

Finał konkursu odbędzie się w dniu 26.07.2020r.  

Wszelkie informacje udzielane są pod numerami telefonu Gminnego Ośrodka Kultury  

 w Trawnikach: 81/5856038.    
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