
Regulamin Konkursu Kulinarnego o Złotą Chochlę Radia 7 dla kół gospodyń i stowarzyszeń
promujących kulinarne dziedzictwo regionu

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu Kulinarnego dla kół gospodyń oraz stowarzyszeń promujących kulinarne 
dziedzictwo regionu, zwanego w dalszej części Regulaminu „Konkursem”, jest Media 7 Sp. z o.o. z 
siedzibą w Mławie, przy ul. Żwirki 21B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, pod numerem KRS 0000468850, zwana w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”.

2. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. W konkursie może wziąć udział każde zarejestrowane koło gospodyń lub stowarzyszenie promujące 

kulinarne dziedzictwo regionu (zwane dalej „Uczestnikiem”), które dokona poprawnego zgłoszenia, 
zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu. 

4. Każdy Uczestnik może złożyć do konkursu tylko jedno zgłoszenie, z jedną potrawą regionalną.
5. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.
6. Uczestnik konkursu zobowiązuje się do przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu i przyjmuje,

że są one dla niego wiążące, pod rygorem wykluczenia z udziału w konkursie.

II. Cele konkursu

1. Konkurs ma na celu kultywowanie i podtrzymywanie tradycji, folkloru; promowanie potraw 
regionalnych oraz wspieranie aktywnego życia w lokalnych społecznościach.

III. Zadanie konkursowe, zgłoszenia, termin konkursu oraz informacje o jego przebiegu

1. Zadanie konkursowe polega na samodzielnym przygotowaniu dowolnie wybranej potrawy 
regionalnej, którą Uczestnik konkursu podda ocenie jury (samodzielnie to znaczy przez członków 
danego koła/stowarzyszenia, do wykonania potrawy nie można stosować gotowych półproduktów 
np. kremów, sosów itp. – muszą być one wykonane we własnym zakresie).

2. Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie przyjmowane będą od 18 lipca 2019 roku do dnia 9 sierpnia 
2019 roku (w przypadku zgłoszeń korespondencyjnych decyduje data wpływu zgłoszenia do 
Organizatora).

3. W celu dokonania zgłoszenia należy dostarczyć wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy. 
Formularz ten stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

4. Zgłoszenia do konkursu można dokonać drogą pocztową na adres: 
Radio 7, ul. Żwirki 21 B, 06-500 Mława lub elektroniczną, w formie wiadomości e-mail wysłanej na
adres redakcja@radio7.pl z podpisanym zgłoszeniem w formie skanu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w konkursie w przypadku stwierdzenia:
niepoprawnie wypełnionego formularza,  podania nieprawdziwych danych Uczestnika, podpisania 
zgłoszenia przez osobę nieuprawnioną, stwierdzenia naruszenia regulaminu konkursu.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem 
nieprawdziwych danych osobowych, bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na 
zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników.

7. Spośród przesłanych zgłoszeń, w terminie do 15 sierpnia 2019 roku, komisja konkursowa 
powołana przez Organizatora wyłoni 15 uczestników, którzy zostaną zakwalifikowani do 
finałowego etapu konkursu. Uczestnicy o tym fakcie zostaną poinformowani telefonicznie oraz w 
miarę możliwości poprzez e-mail.

IV. Nagrody, rozstrzygnięcie konkursu

1. W konkursie przewidziano 3 nagrody pieniężne o łącznej wartości 3000 zł:
 miejsce 1 – nagroda pieniężna o wartości 1500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych)
 miejsce 2 – nagroda pieniężna o wartości 1000 zł (słownie: tysiąc złotych)
 miejsce 3 – nagroda pieniężna o wartości 500 zł (słownie: pięćset złotych).

2. Organizator oświadcza, że łączna wartość nagród dla zwycięzcy nie przekroczy wartości 2000 zł 
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(słownie: dwa tysiące złotych). Zgodnie z art. 21 pkt 1 ppkt 68 ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych nagroda taka jest zwolniona z podatku.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony i rozstrzygnięty podczas Pikniku Kulinarnego Radia 7, który 
odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2019 roku w Żurominie, w wyznaczonych przez Organizatora 
godzinach.
W tym dniu Uczestnicy poddadzą ocenie przygotowane wcześniej potrawy, które zostały zgłoszone 
przez nich do konkursu.

4. Wyboru zwycięzców konkursu dokona jury powołane przez Organizatora.
5. Przy ocenie pracy konkursowej (potrawy) brane będą pod uwagę: smak, jej wygląd, oryginalność 

oraz sposób podania. Za każde z wyżej wymienionych jury przyzna od 1 do 5 punktów. 
6. Ocena jury jest subiektywna, a wybór zwycięzców jest dokonywany w drodze sumowania punków 

przyznanych przez członków jury – nagrodzone zostaną prace z największą liczbą zdobytych 
punktów.

7. Przewodniczący jury może przyznać dodatkowy „złoty punkt”, jeśli będzie to niezbędne dla 
rozstrzygnięcia konkursu (na wypadek remisu).

8. Decyzje jury dotyczące wyłonienia zwycięzców są ostateczne i wiążące zarówno dla Organizatora, 
jak i Uczestników konkursu.

9. Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia konkursu przelewem
na rachunek bankowy koła gospodyń/stowarzyszenia. Nie przewiduje się wypłat nagród gotówką.

10.  W przypadku, gdy koło gospodyń/stowarzyszenie nie wskaże w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia 
konkursu numeru rachunku bankowego do wypłaty nagrody, nagroda przepada.

V. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Media 7 Sp. z o.o. z siedzibą w 
Mławie, ul. Żwirki 21 B, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 
0000468850.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie. Dane osobowe 
będą przetwarzana dla potrzeb realizacji konkursu. Podstawą prawną przetwarzania danych 
osobowych jest ich niezbędność do wywiązania się z obowiązku realizacji konkursu - art. 6 ust. 1 lit.
c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, obowiązujące od dnia 
25.05.2018r. (dalej jako „RODO”). 

3. Dane osobowe uzyskane od Uczestników będą przetwarzane w czasie trwania konkursu, a w 
przypadku zwycięzców przez okres wymagany odpowiednimi przepisami prawa (w szczególności 
prawa podatkowego).

4. W celu realizacji konkursu Media 7 Sp. z o.o. może udostępnić dane uczestników podmiotom 
trzecim, współpracującym z Media 7 Sp. z o.o przy organizacji konkursu, tj. Fundacja Ananke,  z 
siedzibą w Mławie, ul. Żwirki 21 B, KRS 0000319505.

5. Każdy, kto podał Media 7 Sp z o.o. swoje dane osobowe ma prawo do ich poprawiania lub zażądania
trwałego usunięcia.

6. Prawo wykazane powyżej można zrealizować kontaktując się z Media 7 Sp. z o.o poprzez e-mail: 
inspektor@radio7.pl.

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Media 7 Sp. z o.o. narusza 
przepisy prawa, w szczególności postanowienia RODO, Uczestnikowi przysługuje prawo do 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI . Postanowienia końcowe

1. Organizator nie zwraca kosztów podróży oraz kosztów surowców potrzebnych do wykonania potraw
zgłoszonych do Konkursu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych 
istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu,
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b) odstąpienia od organizowania konkursu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych 
istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu,
c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń i/lub przygotowanych 
potraw (wymagane minimum 3 zgłoszenia, minimum trzy potrawy).

3. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu.
4. Uczestnik przystępując do konkursu, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego 

wizerunku, w tym głosu, utrwalonego podczas trwania konkursu i/lub podczas jego finału (może on 
być zwielokrotniany dowolną techniką) oraz na rozpowszechnianie materiałów, na których 
utrwalono jego wizerunek, w tym głos, w celach reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych 
Organizatora, poprzez wyświetlanie, wystawianie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do nich dostęp. Publikacja może nastąpić w szczególności na antenie Radia 7, stronie 
internetowej www.radio7.pl, w mediach społecznościowych.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego.

6. Wszelką korespondencję w sprawie Konkursu można kierować listownie pod adres siedziby Media 7
Sp. z o.o., ul. Żwirki 21B, 06-500 Mława lub elektronicznie na adres poczty e-mail: 
redakcja@radio7.pl.

7. Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 
www.radio7.pl/regulaminy.

8. Regulamin wchodzi w życie w dniu 18 lipca 2019 roku.

http://www.radio7.pl/regulaminy
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Załącznik numer 1 do Regulaminu Konkursu Kulinarnego o Złotą Chochlę Radia 7 dla kół gospodyń i stowarzyszeń promujących kulinarne 
dziedzictwo regionu

Formularz Zgłoszeniowy do Konkursu Kulinarnego 
o Złotą Chochlę Radia 7

Nazwa koła gospodyń / stowarzyszenia: …..............................................................................

z siedzibą w …................................... Adres:................................................................

reprezentowane przez (imię i nazwisko): …..................................................................

numer tel. …................................................ 

adres e-mail: …...........................................

W ramach konkursu reprezentowane przeze mnie koło gospodyń / stowarzyszenie wykona następujące
danie, potrawę:

Napisz poniżej, jaką potrawę, danie przygotuje reprezentowane przez Ciebie koło 
gospodyń/stowarzyszenie. Nie zapomnij podać najważniejszych składników oraz krótko opisać potrawę.

Oświadczenia:

1. Ja, niżej podpisany/a niniejszym zgłaszam podane powyżej koło gospodyń / stowarzyszenie do udziału w 
Konkursie Kulinarnym dla kół gospodyń i stowarzyszeń promujących kulinarne dziedzictwo regionu, który 
odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2019 roku.
2. Informuję, że zapoznałem się / zapoznałam się z zapisami Regulaminu Konkursu i zobowiązuję się do ich 
przestrzegania.
3. Oświadczam, że potrawa zgłoszona do konkursu zostanie wykonana przez członków zgłaszanego przeze 
mnie koła/stowarzyszenia, a do jej wykonania nie będą użyte półprodukty np. gotowe sosy, kremy itp.
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu - Media 7 Sp. z o.o. z siedzibą w Mławie, 
przy ul. Żwirki 21B podanych przeze mnie w niniejszym formularzu danych osobowych na potrzeby 
organizacji niniejszego konkursu, w szczególności w celu kontaktu na podane przeze mnie numer telefonu 
oraz adres e-mail. 
5. Oświadczam ponadto, że jestem uprawniony/a do reprezentowania koła gospodyń / stowarzyszenia, 
którego dane podałem/am w niniejszym formularzu zgłoszeniowym.
6. Oświadczam, że ewentualna nagroda w konkursie zostanie przekazana na potrzeby koła gospodyń / 
stowarzyszenia, którego dane znajdują się w niniejszym Formularzu Zgłoszeniowym.

….....…...............................             ….....…...................................................
Data    Podpis osoby dokonującej zgłoszenia 


