
   

REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO
„TRADYCJA NA TALERZU”

Ryki 2021

I. CELE KONKURSU

1. Kultywowanie i upowszechnianie tradycji kulinarnych regionu oraz popularyzowanie 
tradycji ludowej.

2. Identyfikacja i gromadzenie wiedzy o dziedzictwie kulinarnym regionu, w szczególności 
produktów i potraw charakterystycznych dla tego obszaru.

3. Aktywizacja mieszkańców do wytwarzania produktów z wykorzystaniem lokalnych 
surowców i według tradycyjnych dla tego terenu receptur, a tym samym wsparcie lokalnego 
rozwoju społeczno-gospodarczego.

4. Podniesienie świadomości mieszkańców na temat lokalnego dziedzictwa kulinarnego i 
kulturowego. 

5. Inspirowanie mieszkańców gminy do poszukiwań tradycyjnych receptur kulinarnych i 
aktywizowanie do aktywności społecznej.

6. Prezentacja bogactwa plonów i produktów lokalnych.

II. ZASADY KONKURSU

1. Organizatorem Konkursu jest Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Rykach.
2. Przedmiotem Konkursu jest zaprezentowanie na stoisku promocyjnym własnoręcznie 

przygotowanej potrawy lokalnej z wykorzystaniem produktów pochodzących od 
miejscowych rolników zgodnie z tradycją regionu, własnoręcznie przygotowanego wypieku 
(włącznie z pieczywem) lub domowego napitku – nalewki lub wina.

3. Konkurs będzie odbywał się w trzech kategoriach:
1. potrawa tradycyjna – potrawy konkursowe z wykorzystaniem produktów od 

miejscowych dostawców lub własnych upraw przygotowane zgodnie z tradycyjną 
recepturą

2. tradycyjny wypiek – w tej kategorii znajdą się ciasta i wypieki tradycyjne (w tym 
pieczywo) przygotowane z produktów pochodzących z terenu gminy i jej najbliższych 
okolic zgodnie z tradycyjnymi przepisami

3. domowe napitki – kategoria obejmująca wyroby własne wytwarzane z żywności 
pochodzącej od dostawców z terenu gminy lub własnych – nalewki oraz domowe wina

4. Każdy uczestnik może zgłosić się do Konkursu tylko raz i tylko w jednej kategorii. 
5. Eliminacje konkursowe odbędą się w dniu 29 sierpnia 2021 r. podczas wydarzenia „Wiejski

kramik rozmaitości”.
6. W Konkursie mogą wziąć udział koła gospodyń wiejskich, sołectwa, stowarzyszenia i 

organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Ryckiego, producenci lokalni i 
rolnicy, a także osoby fizyczne i grupy nieformalne z terenu gminy Ryki.



7. W konkursie może wziąć udział maksymalnie 20 uczestników.

III. ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy złożyć wypełnioną Kartę Zgłoszeniową osobiście lub 
za pośrednictwem poczty tradycyjnej w siedzibie Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w 
Rykach ul. Warszawska 11 08-500 Ryki lub drogą elektroniczną na adres 
centrumkultury.ryki@wp.pl oraz zaprezentować potrawę, wypiek lub napitek na 
przygotowanym stoisku w dniu 29.08.2021r. w Rykach.

2. Karty Zgłoszeniowe, które nie zostaną w całości wypełnione, nie zostaną przyjęte jako 
zgłoszenie do Konkursu.

3. Każdy uczestnik może zgłosić się do Konkursu tylko raz i tylko w jednej kategorii. 
4. Karty Zgłoszenia muszą zostać dostarczone do organizatora w nieprzekraczalnym terminie 

23.08.2021 /poniedziałek/. Zgłoszenia dostarczone po tym terminie nie będą uwzględniane.

III. KRYTERIA OCENY

1. Ocena konkursowa będzie uśrednioną oceną dwóch elementów składowych;
- oceny za potrawę tradycyjną, wypiek lub napitek
- oceny za wygląd stoiska promocyjnego.

2. Kryteria oceny potrawy tradycyjnej:
◦ zgodność z tradycją (przygotowanie według tradycyjnych przepisów),
◦ wykorzystanie produktów pochodzących od miejscowych rolników,
◦ staranność wykonania i stopień trudności,
◦ wartość kulturowa,
◦ ogólny  wyraz  (walory  smakowe  i  estetyczne,  pomysł  i  kompozycja,  kolorystyka,

kształt).
3. Kryteria oceny wypieku tradycyjnego (w tym pieczywa):

◦ receptura oparta tylko na składnikach pochodzenia naturalnego,
◦ zgodność z tradycją,
◦ estetyka podania,
◦ wartość kulturowa,
◦ ogólny wyraz (walory smakowe, pomysł, kolorystyka, kształt).

4. Kryteria oceny domowych napitków (nalewki, wina):
◦ receptura oparta na składnikach pochodzenia naturalnego,
◦ zgodność z tradycją,
◦ ogólny wyraz (walory smakowe, kolorystyka).

5. Kryteria oceny stoiska promocyjnego:
◦ samodzielność wykonania dekoracji,
◦ wykorzystanie rękodzieła i lokalnych tradycji i motywów zdobniczych,
◦ wartość kulturowa,
◦ pomysł i kompozycja,
◦ technika i stopień trudności wykonania,



◦ ogólny wyraz artystyczny (kolorystyka, technika, materiał, kompozycja).
6. Potrawy, produkty i  stoiska oceniane będą przez powołaną przez organizatorów Komisję

Konkursową. 
7. Z prac komisji zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich jej członków. 
8. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

IV. NAGRODY

1. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 29 sierpnia 2021 r.
2. Komisja Konkursowa przyzna nagrody finansowe w wysokości:

I miejsce – 700 zł
II miejsce – 600 zł 
III miejsce – 500 zł
Wyróżnienie – 300 zł 
oraz pamiątkowe dyplomy i podziękowania.

V. INFORMACJE DODATKOWE

1. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Miejsko-Gminne Centrum Kultury w 
Rykach ul. Warszawska 11 08-500 Ryki, pod numerem telefonu (81) 865 16 16 lub poprzez 
pocztę elektroniczną centrumkultury.ryki@wp.pl.

2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany sposobu przeprowadzenia konkursu w 
przypadku okoliczności, na które nie ma wpływu. 

mailto:centrumkultury.ryki@wp.pl


Karta zgłoszenia

Konkurs „Tradycja na talerzu”

Ryki 2021

1. Nazwa uczestnika..............................................................................................................................................

2. Imię i nazwisko przedstawiciela uczestnika …................................................................................................

3. Adres …............................................................................................................................................................

4. Telefon kontaktowy  ........................................................................................................................................

5. Numer konta bankowego .................................................................................................................................

6. Kategoria:  potrawa tradycyjna  /  tradycyjne wypieki  /  domowe napitki  *

7. Nazwa potrawy tradycyjnej/wypieku/napitku..................................................................................................

…..........................................................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................................................

8. Składniki …......................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................................................

9. Sposób wykonania ….......................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................................................

• właściwe zaznaczyć

….................................................                                                          …...........................................            

Miejscowość i data                                                                                        Podpis



Ryki, dnia ..........................................

Konkurs „Tradycja na talerzu”

OŚWIADCZENIE 
dotyczące przetwarzania danych osobowych i wykorzystania wizerunku 

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Konkursu i respektuję wszystkie
jego punkty.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  przez  Miejsko – Gminne Centrum
Kultury w Rykach w celu realizacji Konkursu „Tradycja na talerzu” organizowanego przez Miejsko
– Gminne Centrum Kultury w Rykach w dniu 29 sierpnia 2021 r. 

  …................................              ….......................................
                                                                                                           

       miejscowość, data podpis uczestnika

Wyrażam zgodę na  zamieszczenie przez  Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Rykach
oraz Gminę Ryki mojego wizerunku utrwalonego podczas Konkursu „Tradycja na talerzu” w celu
promocji Konkursu na:

- stronie internetowej: www.mgck.ryki.pl
- na portalu społecznościowym facebook: www.facebook.com/mgckryki

         
…...............................................      

   
          podpis uczestnika

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych
1.Administratorem danych osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej jest Miejsko – Gminne Centrum
Kultury w Rykach, ul. Warszawska 11, 08-500 Ryki.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem IODO@zet  o.lublin.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Konkursu „Smakuj co nasze” organizowanego przez
Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Rykach, a także promocji Konkursu na podstawie zgody w zw. z art.
6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Dane osobowe przechowywane będą do momentu wycofania zgody lub przez okres niezbędny do realiza-
cji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres wskazany w przepisach prawa.
5.  Odbiorcą  danych  osobowych  mogą  być  podmioty,  które  przetwarzają  dane  osobowe  na  podstawie
zawartych umów z Administratorem.
6. Podanie danych osobowych w celu realizacji i promocji Konkursu jest dobrowolne. Konsekwencją nie
podania  danych  osobowych  w  celu  realizacji  Konkursu  jest  brak  możliwości  zapisania  i  uczestnictwa
Konkursie.
7. W przypadku, w którym przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje
prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8. Przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do
ograniczenia przetwarzania.
9. Przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
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