
Regulamin konkursu na „Najsmaczniejszą lokalną potrawę w kolorze pomarańczowym”

 §1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie. 
2. Organizatorem Konkursu jest Miasto Kalety, ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety,  zwane dalej 
Organizatorem.
 3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Miasta Kalety: www.kalety.pl
 4. Tematem Konkursu jest wykonanie „Najsmaczniejszej lokalnej potrawy w kolorze 
pomarańczowym” i zaprezentowanie jej podczas „Niedzieli z Cittaslow”- 24 września 2016 r. ,              
o godzinie 12.30 na terenie Ichtioparku w Kaletach. 

§ 2 ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich mieszkańców Miasta Kalety. 
2. Ocenie w konkursie podlegać będzie nieprzekraczalna liczba 10 potraw, zgłoszonych przez 10 
uczestników (decyduje kolejność zgłoszeń). 
 2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. 
3. Konkurs jest jednoetapowy. 
4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszenia (stanowiącego 
załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu) Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej 
Miasta Kalety : www.kalety.pl Formularz zgłoszenia powinien być złożony do dnia 23 września 2016 r.  
do sekretariatu w Urzędzie Miejskim w KALETACH osobiście lub pocztą elektroniczną na adres: 
sekretariat@ kalety.pl
 5. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 
Organizatora oraz zgodę na podanie danych osobowych. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na 
opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz pracy na stronie internetowej Organizatora, w mediach 
oraz innych miejscach, w których będą prezentowane.
 6. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnej publikacji prac na 
wszystkich polach eksploatacji na potrzeby popularyzacji Konkursu oraz tematyki konkursowej. 
7. Za wszystkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu naruszenia ich praw autorskich, 
osobistych lub majątkowych odpowiada Uczestnik Konkursu. 

§ 3 CEL KONKURSU

 1. Promocja lokalnych potraw.
2. Promocja Stowarzyszenia Cittaslow wśród mieszkańców miasta.
 3. Upowszechnianie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego mieszkańców Miasta Kalety



§ 4 PRZEDMIOT KONKURSU

1. Przedmiotem Konkursu, który będzie podlegał ocenie będzie: Najsmaczniejsza lokalna potrawa w 
kolorze pomarańczowym.
 2. Każdy Uczestnik Konkursu zgłasza 1 pracę, co równa się jednej wykonanej Najsmaczniejszej 
lokalnej potrawa w kolorze pomarańczowym.
 3. Prace i zgłoszenia niezgodne z regulaminem dostarczone po terminie lub po wypełnieniu puli 10 
zgłoszeń-  nie będą brały udziału w Konkursie.

§ 5 KRYTERIA I ZASADY OCENY

 1. Ocenie podlegać będzie ogólny wygląd prezentowanych potraw z uwzględnieniem następujących 
elementów: nawiązanie do tradycji, pomysłowość sposobu podania potrawy, estetyka i wrażenie 
ogólne, smak potrawy.
 2. Oceny dokona 3-osobowa Komisja Konkursowa w dniu 24 września 2016 r.

§ 6 NAGRODY

 1. W Konkursie zostaną przyznane 3 nagrody rzeczowe dla laureatów Konkursu.
 2. Informacje o laureatach Konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej Organizatora: 
Miasta Kalety, www.kalety.pl

§ 7 TERMIN I WARUNKI DOSTARCZENIA PRAC

 1. Potrawę należy dostarczyć osobiście, dnia 24 września 2016 r. na teren kaletańskiego Ichtioparku 
przy ul. Fabrycznej, na godzinę 12.30 .
 2. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kaletach (biuro nr 23 b), lub pod nr 
telefonu: 034 352-76-52
3. Potrawy dostarczone po terminie nie będą ocenione. 
4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia źle 
zabezpieczonych potraw.

§ 8 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

 1. Oceny potraw dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Decyzje Komisji są 
ostateczne. 
2.  Nagrody  w  Konkursie  nie  można  zamienić  na  inną  nagrodę,  ani  na  ekwiwalent  pieniężny.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie udziela gwarancji
jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do jej producenta lub sprzedawcy. 

§ 9 OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD

 1. Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 24 września  2016 roku ok. 
godz. 13:30  na terenie kaletańskiego Ichtioparku. 
2. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. 



3. Wyniki konkursu ogłoszone będą po zakończeniu konkursu oraz opublikowane na stronie 
internetowej Organizatora. 
4. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) 
będzie przyczyną odmowy wydania Uczestnikowi Konkursu nagrody w przypadku wygranej. 

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to 
na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. 
2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 
3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora, a wszelkie 
decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
5. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.


