
 

 

 

 

 

 

STANOWISKO DZIEDZICTWO KULINARNE POLSKIEJ WSI 

XXI MAŁOPOLSKIEJ GIEŁDY AGROTURYSTYCZNEJ

 

Niniejszy regulamin dotyczy zasad, kryteriów, organizacji i trybu rozstrzygni cia konkursu 

pod nazwą „Stanowisko Dziedzictwo Kulinarne Polskiej Wsi XXI Małopolskiej Giełdy 

Agroturystycznej 21 kwietnia 2018 r” zwanego dalej „Konkursem”. 

Konkurs odbywa się na zasadach okre lonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej 

„Regulaminem” i zgodnie z powszechnie obowi zuj cymi przepisami prawa. 

 

Regulamin Konkursu dostępny jest w Biurze Giełdy oraz opublikowany na stronie 

internetowej XXI Małopolskiej 

http://ck.ur.krakow.pl/Malopolska_gielda_agroturystyczna.html.

 

                                                          

Organizatorem konkursu są: 

Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołł taja w Krakowie oraz 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie.

 

REGULAMIN KONKURSU  

NA  

STANOWISKO DZIEDZICTWO KULINARNE POLSKIEJ WSI 

XXI MAŁOPOLSKIEJ GIEŁDY AGROTURYSTYCZNEJ

21 KWIETNIA 2018 R. 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne  

§ 1  

Niniejszy regulamin dotyczy zasad, kryteriów, organizacji i trybu rozstrzygni cia konkursu 

pod nazw  „Stanowisko Dziedzictwo Kulinarne Polskiej Wsi XXI Małopolskiej Giełdy 

Agroturystycznej 21 kwietnia 2018 r” zwanego dalej „Konkursem”.  

 

§ 2  

a si  na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej 

„Regulaminem” i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 3  

Regulamin Konkursu dostępny jest w Biurze Giełdy oraz opublikowany na stronie 

internetowej XXI Małopolskiej Giełdy Agroturystycznej pod adresem: 

http://ck.ur.krakow.pl/Malopolska_gielda_agroturystyczna.html. 

Rozdział 2 

Organizatorzy i realizator 

 

                                                          § 4 

ą: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrum Kultury i 

Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie. 
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STANOWISKO DZIEDZICTWO KULINARNE POLSKIEJ WSI  

XXI MAŁOPOLSKIEJ GIEŁDY AGROTURYSTYCZNEJ 

Niniejszy regulamin dotyczy zasad, kryteriów, organizacji i trybu rozstrzygnięcia konkursu 

pod nazw  „Stanowisko Dziedzictwo Kulinarne Polskiej Wsi XXI Małopolskiej Giełdy 

a si  na zasadach okre lonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej 

„Regulaminem” i zgodnie z powszechnie obowi zuj cymi przepisami prawa.  

Regulamin Konkursu dost pny jest w Biurze Giełdy oraz opublikowany na stronie 

Centrum Kultury i 

Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz 



 

 

 

 

Realizatorem konkursu jest Centrum Kultury i Kształcenia Usta

Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie 

Oddział w Krakowie. 

 

1. Przedmiotem Konkursu jest wybór Stanowiska Dziedzictwa Kulinarnego Polskiej Wsi 

spośród wystawców biorących udział w XXI Małopolskiej Giełdzie Agroturystycznej 

zwanych dalej "Giełdą". 

1. Wyboru określonego w § 6 dokonuje Komisja Konkursowa. Skład Komisji Konkursowej 

powołuje Organizator. Komisja spo ród powołany

Komisji  

2. Prace Komisji Konkursowej s  niejawne, odbywaj  si  tylko z udziałem powołanych do 

niej przedstawicieli i dotycz  jedynie dokonania wyboru okre lonego stoiska, według § 6 

niniejszego regulaminu. 

3. Komisja Konkursowa czuwa nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i wybiera jego 

laureatów.  

4. Decyzje Komisji Konkursowej zapadaj  zwykł  wi kszo ci  głosów. W przypadku 

równej ilości głosów, decyduje głos Przewodnicz cego Komisji. Decyzje Komisji s

ostateczne i nie przysługuje 

1) Komisja Konkursowa podczas oceny poszczególnych Stoisk b dzie brała pod uwag

następujące elementy: 

a) ogólne wrażenie stoiska;

b) estetykę i porządek na stoisku;

c) wykorzystanie tradycji, kultury, zwyczajów i obrz dów ycia na wsi, a przede 

wszystkim lokalnych i regionalnych produktów kulinarnych w rozwoju turystyki na 

obszarach wiejskich 

d) dodatkowe atrakcje na stoisku.

 

 

 

 

          § 5 

Realizatorem konkursu jest Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu 

Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie 

Rozdział 3  

Przedmiot Konkursu 

§ 6 

Przedmiotem Konkursu jest wybór Stanowiska Dziedzictwa Kulinarnego Polskiej Wsi 

wystawców biorących udział w XXI Małopolskiej Giełdzie Agroturystycznej 

Rozdział 4 

Komisja Konkursowa 

§ 7 

Wyboru okre lonego w § 6 dokonuje Komisja Konkursowa. Skład Komisji Konkursowej 

powołuje Organizator. Komisja spośród powołanych osób wybiera Przewodnicz cego 

Prace Komisji Konkursowej są niejawne, odbywają się tylko z udziałem powołanych do 

niej przedstawicieli i dotyczą jedynie dokonania wyboru określonego stoiska, według § 6 

czuwa nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i wybiera jego 

Decyzje Komisji Konkursowej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku 

równej ilo ci głosów, decyduje głos Przewodniczącego Komisji. Decyzje Komisji s

ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

Komisja Konkursowa podczas oceny poszczególnych Stoisk będzie brała pod uwag

ogólne wra enie stoiska; 

estetyk  i porz dek na stoisku; 

wykorzystanie tradycji, kultury, zwyczajów i obrzędów życia na wsi, a przede 

ystkim lokalnych i regionalnych produktów kulinarnych w rozwoju turystyki na 

dodatkowe atrakcje na stoisku. 
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wicznego Uniwersytetu 

Rolniczego im. Hugona Kołł taja w Krakowie, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie 

Przedmiotem Konkursu jest wybór Stanowiska Dziedzictwa Kulinarnego Polskiej Wsi 

wystawców bior cych udział w XXI Małopolskiej Giełdzie Agroturystycznej 

Wyboru okre lonego w § 6 dokonuje Komisja Konkursowa. Skład Komisji Konkursowej 

ch osób wybiera Przewodniczącego 

Prace Komisji Konkursowej s  niejawne, odbywaj  si  tylko z udziałem powołanych do 

niej przedstawicieli i dotycz  jedynie dokonania wyboru okre lonego stoiska, według § 6 

czuwa nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i wybiera jego 

Decyzje Komisji Konkursowej zapadaj  zwykł  wi kszo ci  głosów. W przypadku 

równej ilo ci głosów, decyduje głos Przewodnicz cego Komisji. Decyzje Komisji są 

Komisja Konkursowa podczas oceny poszczególnych Stoisk będzie brała pod uwagę 

wykorzystanie tradycji, kultury, zwyczajów i obrz dów ycia na wsi, a przede 

ystkim lokalnych i regionalnych produktów kulinarnych w rozwoju turystyki na 



 

 

 

 

 

Warunki uczestnictwa w konkursie

1. W Konkursie udział bior  handlowe i niehandlowe stoiska promuj ce

kulinarne polskiej wsi 

Konkursie nie biorą udziału stoiska organizatorów i patronów, stoiska z r kodziełami 

oraz stoiska Targów Ogrodniczych.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest 

warunków konkursu, którego wzór stanowi zał cznik do regulaminu. Wypełnione 

oświadczenie należy złożyć w Biur

3. Konkurs zostanie ogłoszony na stronie internetowej 

http://ck.ur.krakow.pl/Malopolska_gielda_agroturystyczna.html.

4. Uczestnik przystępując do Konkursu udziela Organizatorom Konkursu zgody na 

fotografowanie stoiska, w tym utrwalanie wizerunku osób znajduj cych si  przy stoisku, 

oraz nieodpłatnej niewyłącznej, nieograniczonej w cz

korzystanie z autorskich praw maj tkowych do fotografii przedstawiaj cej stoisko, jak 

również korzystania z utrwalonego wizerunku osób znajduj cych si  przy stoisku, na 

wszelkich polach eksploatacji niezb dnych do prezentacji

Organizatorów i ich statutowej działalno ci. Organizatorzy maj  prawo do udzielania 

sublicencji w zakresie wyżej wskazanych pól eksploatacji.

udziału oferty zgłoszone przez członków Komisji Konkursowej.

5. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

6. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem pakietu

uczestnik Konkursu.  

 

1. Szczegółowe kryteria (ilość punktów mo liwych do zdobycia w poszczególnych 

kategoriach) są niejawne i udost pnione b  jedynie członkom Komisji.

2. W przypadku równej ilości punktów decyduje głos Przewodnicz cego Komisji.

3. Decyzje Komisji Konkursowej s  ostateczne.

 

 

 

Rozdział 5 

Warunki uczestnictwa w konkursie 

§ 8 

W Konkursie udział biorą handlowe i niehandlowe stoiska promuj ce

 zgłoszone na XXI Małopolską Giełdę Agroturystyczn . W 

Konkursie nie bior  udziału stoiska organizatorów i patronów, stoiska z r kodziełami 

oraz stoiska Targów Ogrodniczych. 

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie oświadczenia o akceptacji 

warunków konkursu, którego wzór stanowi załącznik do regulaminu. Wypełnione 

wiadczenie nale y złożyć w Biurze Giełdy (pok. 020) do godz. 12:00.

Konkurs zostanie ogłoszony na stronie internetowej 

l/Malopolska_gielda_agroturystyczna.html. 

Uczestnik przyst pując do Konkursu udziela Organizatorom Konkursu zgody na 

fotografowanie stoiska, w tym utrwalanie wizerunku osób znajdujących si  przy stoisku, 

oraz nieodpłatnej niewyłącznej, nieograniczonej w czasie i przestrzeni licencji na 

korzystanie z autorskich praw majątkowych do fotografii przedstawiaj cej stoisko, jak 

równie  korzystania z utrwalonego wizerunku osób znajdujących się przy stoisku, na 

wszelkich polach eksploatacji niezbędnych do prezentacji i promocji Giełdy, oraz 

Organizatorów i ich statutowej działalności. Organizatorzy mają prawo do udzielania 

sublicencji w zakresie wyżej wskazanych pól eksploatacji. W konkursie nie mog  bra

udziału oferty zgłoszone przez członków Komisji Konkursowej. 

ział w Konkursie jest bezpłatny. 

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem pakietu do udziału w Konkursie ponosi 

Rozdział 6  

Rozstrzygnięcie Konkursu 

§ 9 

Szczegółowe kryteria (ilość punktów możliwych do zdobycia w poszczególnych 

niejawne i udostępnione będą jedynie członkom Komisji.

W przypadku równej ilości punktów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

3 

W Konkursie udział bior  handlowe i niehandlowe stoiska promujące dziedzictwo 

zgłoszone na XXI Małopolsk  Giełdę Agroturystyczną. W 

Konkursie nie bior  udziału stoiska organizatorów i patronów, stoiska z rękodziełami 

wypełnienie o wiadczenia o akceptacji 

warunków konkursu, którego wzór stanowi zał cznik do regulaminu. Wypełnione 

:00. 

Konkurs zostanie ogłoszony na stronie internetowej 

Uczestnik przyst puj c do Konkursu udziela Organizatorom Konkursu zgody na 

fotografowanie stoiska, w tym utrwalanie wizerunku osób znajdujących się przy stoisku, 

asie i przestrzeni licencji na 

korzystanie z autorskich praw maj tkowych do fotografii przedstawiającej stoisko, jak 

równie  korzystania z utrwalonego wizerunku osób znajduj cych się przy stoisku, na 

i promocji Giełdy, oraz 

Organizatorów i ich statutowej działalno ci. Organizatorzy mają prawo do udzielania 

W konkursie nie mogą brać 

do udziału w Konkursie ponosi 

Szczegółowe kryteria (ilość punktów mo liwych do zdobycia w poszczególnych 

niejawne i udost pnione b  jedynie członkom Komisji. 

W przypadku równej ilo ci punktów decyduje głos Przewodnicz cego Komisji. 



 

 

 

 

1. Laureaci Konkursu otrzymaj  nagrod  pienięż  Ministra Rolnict

wysokości:  

1) 3 000,- PLN brutto dla laureata I miejsca;

2) 2 000,- PLN brutto dla laureata II miejsca;

3) 1 000,- PLN brutto dla laureata III miejsca.

2. Warunkiem odbioru nagrody pieniężnej jest wskazanie numeru konta przez laureata.

 

Przyznana nagroda zostanie pomniejszona o nale ne podatki i składki zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa.

Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu oraz wr czenie nagród odb dzie si  21.04.2018r. 

przed zamknięciem pierwszego dnia Giełdy.

 

Wystawcy, których Stoiska otrzymaj  nagrody, mog  zamieszcza  informacje dotycz ce 

otrzymanych nagród w swoich materiałach informacyjno

internetowych. 

Regulamin Konkursu obowiązuje Wystawców uczestnicz cych w XXI Małopolskie

Agroturystycznej. 

 

Nagrodzone Stanowiska bę  prezentowane na stronach internetowych informacyjno

promocyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

 

Załączniki do Regulaminu Konkursu: 

Załącznik nr 1 – oświadczenie o akceptacji warunków 

 

 

 

 

§ 10 

Laureaci Konkursu otrzymają nagrodę pieniężną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w 

PLN brutto dla laureata I miejsca; 

PLN brutto dla laureata II miejsca; 

PLN brutto dla laureata III miejsca. 

Warunkiem odbioru nagrody pieniężnej jest wskazanie numeru konta przez laureata.

§ 11 

Przyznana nagroda zostanie pomniejszona o należne podatki i składki zgodnie z 

obowi zuj cymi przepisami prawa. 

§ 12 

Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie si  21.04.2018r. 

pierwszego dnia Giełdy. 

§ 13 

Wystawcy, których Stoiska otrzymają nagrody, mogą zamieszczać informacje dotycz ce 

otrzymanych nagród w swoich materiałach informacyjno-reklamowych i na stronach 

 

§ 14 

Regulamin Konkursu obowiązuje Wystawców uczestniczących w XXI Małopolskie

§ 15 

Nagrodzone Stanowiska będą prezentowane na stronach internetowych informacyjno

promocyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

czniki do Regulaminu Konkursu:  

wiadczenie o akceptacji warunków konkursu 
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wa i Rozwoju Wsi, w 

Warunkiem odbioru nagrody pieniężnej jest wskazanie numeru konta przez laureata. 

Przyznana nagroda zostanie pomniejszona o nale ne podatki i składki zgodnie z 

Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu oraz wr czenie nagród odbędzie się 21.04.2018r. 

Wystawcy, których Stoiska otrzymaj  nagrody, mog  zamieszczać informacje dotyczące 

reklamowych i na stronach 

Regulamin Konkursu obowi zuje Wystawców uczestnicz cych w XXI Małopolskiej Giełdzie 

Nagrodzone Stanowiska b  prezentowane na stronach internetowych informacyjno-

 



 

 

 

 

 

……………………………………

(nazwa jednostki) 

………………………………………

………………………………………

(adres) 

Oświadczam, że zapoznałem/am si  z postanowieniami regulaminu 

Stanowisko Dziedzictwo Kulinarne Polskiej Wsi XXI Małopolskiej Giełdy Agroturystycznej 

21 kwietnia 2018 r.. 

Oświadczam, że udzielam Organizatorom Konkursu zgody na fotografowanie stoiska, w 

tym utrwalanie wizerunku osób obsługuj cych stoisko, o

nieograniczonej w czasie i przestrzeni nieodpłatnej licencji na korzystanie z autorskich praw 

majątkowych do fotografii przedstawiaj cej stoisko, jak równie  korzystania z utrwalonego 

wizerunku osób obsługujących stoisko, na wsze

prezentacji i promocji Targów, oraz Organizatorów i ich statutowej działalno ci. 

Potwierdzam, że Organizatorzy maj  prawo do udzielania sublicencji w zakresie wy ej 

wskazanych pól eksploatacji zgodnie z przepisami u

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z

Oświadczam, że osoby obsługuj ce stoisko w momencie jego fotografowania przez 

Organizatora wyraziły zgodę na utrwalenie ich wizerunku o

wizerunku na zasadach wyżej okre lonych.  

 

Osoba do kontaktu na stoisku

Imię i nazwisko  

Numer telefonu  

Numer stoiska  

 

 

Załącznik nr 1 – oświadczenie o akceptacji warunków konkursu

Kraków, dnia …………………..………….r.

…………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

OŚWIADCZENIE 

 

wiadczam, e zapoznałem/am się z postanowieniami regulaminu 

Stanowisko Dziedzictwo Kulinarne Polskiej Wsi XXI Małopolskiej Giełdy Agroturystycznej 

wiadczam, e udzielam Organizatorom Konkursu zgody na fotografowanie stoiska, w 

tym utrwalanie wizerunku osób obsługujących stoisko, oraz udzielam niewył cznej, 

czasie i przestrzeni nieodpłatnej licencji na korzystanie z autorskich praw 

maj tkowych do fotografii przedstawiającej stoisko, jak również korzystania z utrwalonego 

wizerunku osób obsługujących stoisko, na wszelkich polach eksploatacji niezb dnych do 

prezentacji i promocji Targów, oraz Organizatorów i ich statutowej działalno ci. 

Potwierdzam, e Organizatorzy mają prawo do udzielania sublicencji w zakresie wy ej 

wskazanych pól eksploatacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).  

wiadczam, e osoby obsługujące stoisko w momencie jego fotografowania przez 

Organizatora wyraziły zgodę na utrwalenie ich wizerunku oraz korzystanie z utrwalonego 

wizerunku na zasadach wyżej określonych.   

Osoba do kontaktu na stoisku 

 

 

 

…………………………

(podpis) 

5 

wiadczenie o akceptacji warunków konkursu 

Kraków, dnia …………………..………….r. 

wiadczam, e zapoznałem/am si  z postanowieniami regulaminu konkursu na 

Stanowisko Dziedzictwo Kulinarne Polskiej Wsi XXI Małopolskiej Giełdy Agroturystycznej 

wiadczam, e udzielam Organizatorom Konkursu zgody na fotografowanie stoiska, w 

raz udzielam niewyłącznej, 

czasie i przestrzeni nieodpłatnej licencji na korzystanie z autorskich praw 

maj tkowych do fotografii przedstawiaj cej stoisko, jak równie  korzystania z utrwalonego 

lkich polach eksploatacji niezbędnych do 

prezentacji i promocji Targów, oraz Organizatorów i ich statutowej działalności. 

Potwierdzam, e Organizatorzy maj  prawo do udzielania sublicencji w zakresie wyżej 

dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

późn. zm.).   

wiadczam, e osoby obsługuj ce stoisko w momencie jego fotografowania przez 

raz korzystanie z utrwalonego 

………………………… 


