
VI ŚWIĘTO BOB(R)U 

07 SIERPNIA 2022 R. 

REGULAMIN VI  EDYCJI  KONKURSU KULINARNEGO 

APETYT NA… ”BOBROWE” PRZYSMAKI 

1. Organizator Konkursu: Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Karczmiskach. 

Patronat Honorowy - Wójt Gminy Karczmiska 

2. Celem konkursu jest zaprezentowanie szerokiemu gronu odbiorców bogactwa 

i różnorodności smaków potraw z bobu oraz aktywizacja i zaangażowanie 

mieszkańców gminy Karczmiska do udziału w życiu społecznym i kulturalnym 

gminy. 

3. Przedmiot Konkursu: ocenie podlegać będą potrawy z „bobru” (bobu) przygotowane 

na VI Święto Bobu w Karczmiskach. 

4. Uczestnicy: Koła Gospodyń Wiejskich, zespoły ludowe, rady sołeckie, ekipy 

amatorskie, osoby indywidualne. 

5. Zasady organizacyjne: 

- ilość podmiotów startujących  w konkursie oraz ilość prezentowanych potraw jest 

nieograniczona 

- każdy uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia Karty Zgłoszenia do dnia 05 

sierpnia 2022 r. na adres: 

Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Karczmiskach 

ul. Centralna 6 

24-310 Karczmiska 

 

- wzór Karty Zgłoszenia do pobrania ze strony internetowej GBiDK w Karczmiskach 

lub w siedzibie Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Karczmiskach 

- uczestnicy Konkursu sami ponoszą koszt dojazdu i koszty zakupu produktów 

potrzebnych do wykonania potraw konkursowych 

 

6. Zasady przeprowadzenia Konkursu: 

- Konkurs odbędzie się 07 sierpnia 2022 r. podczas VI Święta Bobu w Karczmiskach 

- potrawy konkursowe oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Wójta 

Gminy Karczmiska 

- potrawy zgłoszone do Konkursu powinny zostać wystawione na stoiskach podczas 

festynu 

- każdy wystawca może swoje danie dowolnie wzbogacić naturalnymi dodatkami 

spożywczymi 

- ocenie Komisji podlegać będą walory smakowe potraw, wygląd i prezentacja potraw 

oraz oryginalność i pomysłowość uczestników Konkursu 

 



7. Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

publikację zwycięskich przepisów i zdjęć. 

 

8. Informacji dodatkowych dot. Konkursu udzielają pracownicy GBiDK 

w Karczmiskach pod nr tel. 81 828 7069 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI ŚWIĘTO BOB(R)U 

07 SIERPNIA 2022 R. 

KARTA ZGŁOSZENIA DO VI EDYCJI KONKURSU 

APETYT NA… ”BOBROWE” PRZYSMAKI 

Uczestnik konkursu (organizacja, stowarzyszenie, osoba fizyczna) 

 

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

Adres  uczestnika ....................................................................................................................... 

Nr telefonu do kontaktu ................................................ 

Nazwa i krótki opis potrawy  

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

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

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

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

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

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

 

OŚWIADCZENIE 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej ankiecie 

i upoważniam GBiDK w Karczmiskach jako administratora do ich przetwarzania w celach związanych 

z konkursem realizowanym podczas VI Święta  Bobu w Karczmiskach 

 Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą,  rozumiem też, że 

przetwarzanie ich jest niezbędne do celów wskazanych powyżej 

 Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celach i sposobach 

przetwarzania danych osobowych, prawie dostępu do treści swoich danych oraz prawie ich poprawiania 

 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) 

 

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

data i podpis uczestnika konkursu 


