Regulamin Konkursu „Kulinarny Powiat Wrocławski”
I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia Konkursu pn. „Kulinarny Powiat
Wrocławski”.
2. Organizatorem Konkursu jest Zarząd Powiatu Wrocławskiego.
II CEL KONKURSU
Celem konkursu jest:
1. Kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o tradycjach kulinarnych gospodarstw
domowych na terenie powiatu wrocławskiego.
2. Promocja tradycji kulinarnych pielęgnowanych z pokolenia na pokolenie.
3. Promowanie społecznej aktywności mieszkańców powiatu wrocławskiego.
III WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs ma charakter otwarty.
2. Uczestnikami konkursu mogą być:
 Koła Gospodyń Wiejskich, Rady Sołeckie, stowarzyszenia i inne podmioty
działające na rzecz obszarów wiejskich zarejestrowane lub działające na terenie
powiatu wrocławskiego.
 Osoby indywidualne zamieszkałe na terenie powiatu wrocławskiego.
3. Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie wypełnionego formularza
zgłoszeniowego.
4. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać do dnia 21.09.2017 r.
 Drogą mailową na adres: promocja@powiatwroclawski.pl
 Pocztą tradycyjną na adres : Starostwo Powiatowe we Wrocławiu ul. Kościuszki
131, 50-440 Wrocław z dopiskiem: Biuro Promocji i Wsparcia Społecznego
( o możliwości udziału w konkursie decyduje data wpływu zgłoszenia do urzędu).
 Osobiście do Biuro Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego we Wrocławiu
(w godzinach pracy urzędu).
5. Do konkursu można zgłosić potrawy w dwóch kategoriach:
 Danie główne.
 Deser.
6. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu po jednej potrawie w każdej z kategorii.
7. Ze względu na ograniczoną ilość stanowisk konkursowych o przystąpieniu do konkursu
decyduje kolejność zgłoszeń.
8. W skład grupy reprezentującej Koła Gospodyń Wiejskich, Rady Sołeckie, inne
Stowarzyszenia działające na rzecz obszarów wiejskich zarejestrowane lub działające na
terenie powiatu wrocławskiego muszą wchodzić minimum 2 osoby.

IV PRZEBIEG KONKURSU
1. W celu rozstrzygnięcia konkursu Zarząd Powiatu Wrocławskiego powoła 6-osobową
Komisję Konkursową, która oceni potrawy.
2. Posiedzenie Komisji jest ważne, o ile uczestniczyć w nim będzie przynajmniej 4 osoby.
3. Komisja ze swojego składu wybierze Przewodniczącego Komisji.
4. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
5. Decyzje Komisji są ostateczne, nie przysługuje od nich odwołanie.
6. Uczestnicy biorący udział w konkursie będą prezentować swoje potrawy na stanowiskach
do tego przygotowanych przez organizatora wg. wskazanej kolejności.
7. Organizator podczas imprezy nie zapewnia dostępu do kuchni, stąd też nie będzie
możliwości podgrzania potraw. Dlatego też w przypadku przygotowania przez uczestnika
potraw na ciepło obowiązany jest on dostarczyć je w termosach, bądź naczyniach
utrzymujących ciepło.
8. Stanowiska konkursowe zostaną udostępnione osobom na godzinę przed rozpoczęciem
konkursu.
9. Uczestnicy konkursu sami ponoszą koszty dojazdu i koszty zakupu produktów
potrzebnych do wykonania dań konkursowych.
10. Każdy uczestnik przygotowuje co najmniej 7 porcji degustacyjnych każdego z dań
konkursowych, z czego jedna porcja powinna być odpowiednio zaprezentowana na stole,
gdzie będzie również oceniany sposób podania, 6 małych porcji należy podać Komisji
Konkursowej do degustacji.
11. Podstawowe elementy wystroju stołu zapewnia organizator, natomiast dodatkowe
elementy dekoracyjne według uznania uczestnik może zabezpieczyć we własnym
zakresie.
V ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Finał konkursu odbędzie się 30 września 2017 r. od godz. 15:00 w „Zielonej Osadzie”
w Kiełczowie.
2. Komisja Konkursowa ocenia potrawy pod względem:
a) walorów smakowych i zapachowych,
b) prezentacji, estetyki i sposobu podania,
c) zgodności z celami konkursu zapisanymi w punkcie II ust. 1 i 2.
3. Przewiduje się następujące nagrody w kategoriach:
a) Koła Gospodyń Wiejskich, Rady Sołeckie, inne Stowarzyszenia działające na rzecz
obszarów wiejskich zarejestrowane lub działające na terenie powiatu
wrocławskiego:
 Danie główne:
I miejsce 1.000,00 zł
II miejsce 700,00 zł
III miejsce 400,00 zł

 Deser:
I miejsce 800,00 zł
II miejsce 400,00 zł
III miejsce 300,00 zł
b) Osoby indywidualne:
 Danie główne:
I miejsce 750,00 zł
II miejsce 400,00 zł
III miejsce 300,00 zł
 Deser:
I miejsce 450,00 zł
II miejsce 300,00 zł
III miejsce 200,00 zł
4. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych
osobowych, które zostały podane w formularzu zgłoszeniowym oraz udostępnienia
wizerunku bez żadnych roszczeń finansowych.
2. Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na publikację, bez odrębnego
wynagrodzenia, zgłoszonych do konkursu przepisów oraz zdjęć potraw konkursowych.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zamieszczania informacji o potrawach
konkursowych i o uczestnikach w swoich materiałach promocyjnych.
4. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnik wyraża zgodę na warunki zawarte
w regulaminie.
5. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje regulamin, ustala Organizator.
6. Nagrody dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych są dzielone
proporcjonalnie do liczby osób.
7. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym
od osób fizycznych zryczałtowany podatek dochodowy wynosi 10% nagrody. Kwota
pobrana jako podatek od nagrody pieniężnej zostanie odprowadzona przez Organizatora
Konkursu – Powiat Wrocławski - na konto właściwego Urzędu Skarbowego (zgodnie z art.
41 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych).
8. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli
jednorazowa wartość nagrody nie przekracza kwoty 760 zł, to jest ona zwolniona
z podatku.
9. W przypadku przyznania nagrody pieniężnej podmiotom prawnym, stosowane są
przepisy Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych.
10. Wypłata nagród pieniężnych nastąpi za pośrednictwem przelewu bankowego w ciągu 30
dni od ogłoszenia wyników Konkursu, zgodnie z danymi przekazanymi Organizatorowi
Konkursu w kartach zgłoszeniowych lub bezpośrednio w kasie Starostwa Powiatowego
we Wrocławiu uczestnikowi konkursu, który zadeklaruje taką wolę w karcie
zgłoszeniowej.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn, do
przesunięcia terminu składania zgłoszeń i terminu oraz miejsca rozstrzygnięcia konkursu.
12. Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem tel. 71 722 20 44 , 71 722 20 00 oraz
adresem mailowym: promocja@powiatwroclawski.pl

