
 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 

Prezesa nr 24/LGD/2018 

 z 26.07.2018 r. 

 

 

Regulamin konkursu 

„Bursztynówka” 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§1. 

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs w 2 kategoriach:  

I - na najlepszy produkt kulinarny,  

II - na najlepszy produkt rękodzielniczy  

z obszaru objętego działalnością Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż” Lokalnej Grupy 

Działania (LGD), czyli gmin Wejherowo i Gniewino. 

 

§2. 

Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż” z siedzibą  

w Gniewinie przy ulicy Szkolnej 3, numer KRS 0000258825, działające jako Lokalna 

Grupa Działania. 

 

§3. 

Konkurs realizowany będzie w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 28 września 2018 r. Przy 

czym: 

- 1 – 12 sierpnia 2018 – realizowana będzie akcja promocyjna i nastąpi ogłoszenie 

Konkursu, 

- 13 sierpnia – 23 września 2018 – nabór wniosków, 

- 24 - 25 września 2018 – ocena formalna  

- 28 września 2018 – ocena zgłoszonych produktów oraz przekazanie nagród 

laureatom. 

 

II. CEL KONKURSU 

§4. 

  Celem przedsięwzięcia jest: 

- wyróżnienie działalności kulinarnej i rękodzielniczej artystów amatorów  

z obszaru działania Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż”, 



 

 

 

- identyfikacja i zgromadzenie wiedzy o oryginalnych lokalnych produktach 

żywnościowych i rękodzielnictwie na terenie Stowarzyszenia „Bursztynowy 

Pasaż”,  

- promocja lokalnych produktów kulinarnych i rękodzielnictwa LGD 

Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż”,  

- zwiększenie rozpoznawalności marki Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż”  

- wzmocnienie wizerunku laureatów konkursu wśród mieszkańców gmin 

Gniewino i Wejherowo. 

- aktywizacja i zachęcenie uczestników Konkursu do podejmowania kroków w 

celu uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych, 

- aktywizacja społeczności  lokalnej. 

 

III. UCZESTNICY KONKURSU  

 

§5 

W konkursie mogą uczestniczyć: 

- kat. I -  wszyscy pełnoletni mieszkańcy posiadający stałe zameldowanie na obszarze 

gmin objętych lokalną strategią rozwoju (LSR) Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż”, 

czyli gmin Wejherowo i Gniewino oraz podmioty prawne: Koła Gospodyń Wiejskich, 

Grupy Odnowy Wsi, gospodarstwa agroturystyczne, pensjonaty itp. 

- kat. II - wszyscy pełnoletni mieszkańcy posiadający stałe zameldowanie na obszarze 

gmin objętych lokalną strategią rozwoju (LSR) Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż”, 

czyli gmin Wejherowo i Gniewino. 

 

Uczestnicy konkursu nie mogą posiadać wykształcenia w zakresie przygotowywania 

zgłaszanych w konkursie potraw i projektów. 

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W KATEGORII I  

„Produkt kulinarny”  

z tematem przewodnim na 2018 rok - „danie z dyni” 

 

§6 

1. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie bądź dostarczenie podpisanego 
formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu 
konkursu wraz ze zdjęciami w terminie od 13 sierpnia – 23 września 2018 roku do 
godziny 15:30 na poniższy adres: 

- e-mail:  biuro@bursztynowypasaz.pl  

- listownie bądź osobiście na adres:  

mailto:biuro@bursztynowypasaz.pl


 

 

 

Stowarzyszanie „Bursztynowy Pasaż” 
ul. Szkolna 3 
84-250 Gniewino, 

2. Formularz należy wypełnić odręcznie (czytelnie-drukowanymi literami) lub przy 

użyciu edytora tekstowego. 

3. W przypadku przesyłania formularza na adres e-mail, należy przesłać zeskanowaną 

wersję podpisanego formularza. 

4. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 produkt, który nie był zgłaszany we 

wcześniejszych edycjach konkursu. 

5. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do siedziby Organizatora konkursu.  

6. Zgłoszenia, które wpłyną do Organizatora po terminie nie będą rozpatrywane. 

7. Uczestnicy, którzy wypełnili karty zgłoszeniowe i dostarczyli zdjęcia potraw, zostaną 

powiadomieni o terminie i miejscu rozstrzygnięcia konkursu, na który dostarczą 

zgłoszoną potrawę, gotową do oceny. 

8. Ocena będzie przeprowadzona przez Komisję Konkursową powołaną przez Zarząd 

Stowarzyszenia ”Bursztynowy Pasaż”. 

9. Nie stawienie się na rozstrzygniecie konkursu oznaczać będzie rezygnację z udziału. 

10. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w hotelu/restauracji na obszarze objętym LSR 

w terminie 28 września 2018 r.  

11. Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia do Konkursu jest otrzymanie e-maila lub pisma 

zwrotnego od Organizatora Konkursu. 

12. Potrawy zgłaszane przez osoby i instytucje nie posiadające potwierdzenia, o którym 

mowa w pkt. 11 §7 niniejszego Regulaminu, nie będą poddane ocenie. 

 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA W KATEGORII  II „Produkt rękodzielniczy” 
 

§7 

1. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie bądź dostarczenie podpisanego 

formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu 

wraz ze zdjęciami (max. 3 na produkt) produktu rękodzielniczego, w terminie od 13 

sierpnia do 23 września 2018 roku na jeden z  poniższych adresów: 

- e-mail:  biuro@bursztynowypasaz.pl  
- listownie bądź osobiście na adres:  

Stowarzyszanie „Bursztynowy Pasaż” 
ul. Szkolna 3 
84-250 Gniewino. 

2. Formularz należy wypełnić odręcznie (czytelnie-drukowanymi literami) lub przy użyciu 

edytora tekstowego. 
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3. W przypadku przesyłania formularza na adres e-mail, należy przesłać zeskanowaną 

wersję podpisanego formularza.  

4. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do siedziby Organizatora konkursu.  

5. Zgłoszenia, które wpłyną do Organizatora po terminie nie będą rozpatrywane. 

6. Na konkurs mogą zostać zgłoszone produkty wykonane samodzielnie, między innymi 

w takich dziedzinach jak: malarstwo, haft, plecionkarstwo, rzeźba, rogarstwo, wyroby 

z bursztynu, decoupage, i. in. 

7. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 produkt rękodzielniczy, 

który nie były zgłaszany we wcześniejszych edycjach konkursu oraz nie był 

pokazywany szerszemu gronu. 

8. Uczestnicy, którzy wypełnili karty zgłoszeniowe i dostarczyli zdjęcia produktów, 

zostaną powiadomieni o terminie rozstrzygnięcia konkursu, na który dostarczą swoje 

prace do oceny, która będzie przeprowadzona przez Komisję Konkursową powołaną 

przez Zarząd Stowarzyszenia ”Bursztynowy Pasaż”. 

9. Nie stawienie się na rozstrzygniecie konkursu oznaczać będzie rezygnację z udziału. 

10. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w hotelu/restauracji na obszarze objętym LSR 

w terminie 28 września 2018 r.  

11. Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia do Konkursu jest otrzymanie e-maila lub pisma 

zwrotnego od Organizatora Konkursu. 

12. Projekty zgłaszane przez osoby i instytucje nie posiadające potwierdzenia, o którym 

mowa w pkt. 11 §7 niniejszego Regulaminu, nie będą poddane ocenie. 

 

VII . KOMISJA KONKURSOWA  

§8 

Zarząd Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż” w celu oceny zgłoszonych do konkursu 

potraw i projektów powoła 2 Komisje Konkursowe, oddzielnie do oceny każdej 

kategorii konkursu. 

 

§9 

1. Komisja I, oceniająca zgłoszenia w kategorii I – najlepszy produkt kulinarny: 

 przedstawiciel branży gastronomicznej funkcjonującej na obszarze działania 

LGD, 

 przedstawiciel Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż”, 

 przedstawiciel z gminy Gniewino i Wejherowo, 

2.  Komisja II, oceniająca zgłoszenia w kategorii II – najlepszy produkt rękodzielniczy: 

 osoba działająca w sferze kultury – przedstawiciel gminy Wejherowo i 

Gniewino, 



 

 

 

 reprezentant Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – dr Katarzyna Zawistowska 

z Wydziału Architektury i Wzornictwa 

 przedstawiciel Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż”. 

 

§10 

Komisje wyłonią spośród swoich członków przewodniczącego. 

 

§11 

W konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie Komisji Konkursowej ani ich rodzin. 

 

§12 

Werdykt Komisji Konkursowej jest niepodważalny. 

 

VII . REGUŁY PROWADZENIA KONKURSU 

 

§13 

Ocena zgłoszeń w Konkursie składa się z dwóch etapów. 

Etap I - weryfikacja nadesłanych zgłoszeń konkursowych pod kątem formalnym przez 

pracowników biura LGD. 

 

1. Kryteria formalne: 

- dostarczenie formularza zgłoszeniowego będącego załącznikiem nr 1 do regulaminu 

do biura LGD/na adres e-mailowy LGD w wyznaczonym terminie tj. od 13 sierpnia do 

23 września 2018 r. do. godz. 15.30.  

Zgłoszenia, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu nie będą  rozpatrywane 

przez Komisję Konkursową. 

- poprawność wypełnienia formularzy konkursowych (przede wszystkim danych 

adresowych, nr KRS oraz nr konta bankowego organizacji), 

- czytelność wypełnienia formularza konkursowego, 

- czy potrawy kulinarne i produkty oceniane w kat. I i II nie były zgłaszane  do konkursu 

w latach ubiegłych,  

- czy została dołączona do wniosku odpowiednia ilość zdjęć, określona w niniejszym 

Regulaminie. 

- czy zostały spełnione pozostałe kwestie formalne określone w niniejszym 

Regulaminie. 

 



 

 

 

2. W przypadku stwierdzenia przez pracowników biura LGD wystąpienia błędów 

formalnych, uczestnik konkursu zostanie wezwany za pośrednictwem poczty 

elektronicznej do uzupełnienia braków lub złożenia wyjaśnień, w terminie 3 dni 

roboczych, licząc od daty wysłania e-maila. 

3. Wnioski, które po upływie wyznaczonych 3 dni na uzupełnienia, nadal będą 

posiadały błędy formalne, nie będą dopuszczone do oceny przez Komisję Konkursową 

w etapie II oceny.   

 

Etap II - ocena przez Komisję Konkursową  

 

1. Zgłoszenia nadesłane w kategorii I – najlepszy produkt kulinarny, oceniane będą 

podczas Gali Rozstrzygnięcia Konkursu „Bursztynówka” wg następujących kryteriów: 

Kryteria oceny Maksymalna liczba 

punktów 

zgodność z tematem przewodnim konkursu 

20 

wrażenia smakowe 

tradycja wytwarzania lub związek produktu z 

obszarem 

oryginalność produktu kulinarnego 

prezentacja podania produktu 

 

2. Zgłoszenia nadesłane w kategorii II – najlepszy produkt rękodzielniczy, oceniane 

będą podczas Gali Rozstrzygnięcia Konkursu „Bursztynówka” wg następujących 

kryteriów: 

Kryteria oceny Maksymalna liczba 

punktów 

wykorzystanie w pracy motywu bursztynu 

20 

nawiązanie do lokalnych tradycji i/lub specyfiki 

czy atrakcji obszaru LGD 

oryginalność 

technika i estetyka wykonania 

prezentacja 

ogólne wrażenie 

 

Każdy oceniany w Konkursie projekt ma możliwość otrzymania 3 dodatkowych punktów  

za wprowadzenie do projektu motywu bursztynu. 

 



 

 

 

§14 

Podczas oceny członkowie Komisji Konkursowej mogą zadawać dodatkowe pytania 

dotyczące zgłoszonych potraw i projektów. 

 

§15 

Ocenie Komisji Konkursowej zostaną poddane tylko te formularze, które przeszły Etap I 

oceny. 

 

§16 

W przypadku równej ilości punktów decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje 

przewodniczący Komisji Konkursowej. 

 

§17 

Organizator zastrzega sobie możliwość nieprzyznania nagród w danej kategorii  

lub przyznania nagród równoległych. 

 

VIII . NAGRODY 

§18 

Organizator konkursu przewidział trzy nagrody dla zdobywców I, II i III miejsca w I i II 

kategorii Konkursu, tj. : 

I miejsce – karta podarunkowa o wartości 700 zł brutto  

do zrealizowania w sieci Leroy Merlin 

II miejsce – karta podarunkowa o wartości 600 zł brutto  

do zrealizowania w sieci Leroy Merlin 

III miejsce – karta podarunkowa o wartości 500 zł brutto  

do zrealizowania w sieci Leroy Merlin 

 

§19 

Dodatkowo w ramach konkursu przewidziano wręczenie nagrody specjalnej w postaci 

karty podarunkowej o wartości 200 zł brutto do zrealizowania w sieci sklepów 

Biedronka, przyznawanej przez Zarząd Stowarzyszenia Bursztynowy Pasaż. 

 

§20 

Organizator przewiduje również nagrody dodatkowe ufundowane przez sponsorów 

(w przypadku ich pozyskania). 

 

 



 

 

 

IX. POLITYKA PRYWATNOŚCI 
                   

1. Udział w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych opisanych w 
Formularzu zgłoszeniowym zgodnie z polityką prywatności stosowaną przez 
Stowarzyszenie Bursztynowy Pasaż. 

2. Polityka prywatności Stowarzyszenia dostosowana jest do nowych regulacji 
ROZPORZĄDZENIA 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 uchylona 
zostaje dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO). 
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu jest artykuł 
6 ust. 1 lit. a) lub b) lub f) Rozporządzenia 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. 

3. Administratorem Twoich danych jest Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż”, z siedzibą 
w Gniewinie , przy ul. Szkolnej 3  (NIP: 587 163 33 43), dalej zwana Administratorem 
lub Stowarzyszeniem. e-mail: biuro@bursztynowypasaz.pl www.bursztynowypasaz.pl  

4. Posiadane przez Organizatora Konkursu dane podlegają profilowaniu w celu 
przeprowadzania analiz, chęci przedstawienia najbardziej korzystnej i dopasowanej do 
potrzeb uczestników Konkursu oferty oraz konieczności wypełniania przez 
Stowarzyszenie zobowiązań prawnych związanych z funkcjonowaniem oraz realizacją 
zawartych przez nas umów związanych z wdrażaniem Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. Tym samym, powołując się na ciążące na Stowarzyszeniu 
zobowiązania prawne informujemy, że dane osobowe mogą być udostępniane innym 
podmiotom do tego upoważnionym. 
Przetwarzane kategorie danych uczestników Konkursu to dane osobowe, które 
pochodzą bezpośrednio z Formularzy zgłoszeniowych lub zostały zebrane ze źródeł 
publicznie dostępnych. 

5. Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane przez kres 5 lat,  licząc od daty wypłaty 
przez Województwo Pomorskie ostatniej transzy pomocy dla Stowarzyszenia 
Bursztynowy Pasaż. Okres ten wynika z charakteru prowadzonej przez Stowarzyszenie 
działalności w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych związanych z 
funkcjonowaniem oraz realizacją zawartych przez LGD umów. 

6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo 
do: 
- żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, 
- żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych, 
- żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych (jeśli pozwalają na 
to inne przepisy prawa), 
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, 
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, 
- przenoszenia Państwa danych osobowych, 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) 
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7. W razie jakichkolwiek pytań należy kontaktować się z pracownikami Stowarzyszenia, 
pisząc na adres e-mail: biuro@bursztynowypasaz.pl . 

8. Więcej informacji na temat polityki prywatności Stowarzyszenia Bursztynowy Pasaż 
znajduje się na stronie www.bursztynowypasaz.pl  

 
 

X.POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§21 

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez 

podawania przyczyny. 

 

§22 

Uczestnicy pokrywają koszt przygotowania produktów konkursowych oraz koszty 

dojazdu na Galę Rozstrzygnięcia Konkursu „Bursztynówka 2018”. 

 

§23 

Nadesłanie formularza zgłoszeniowego będącej załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego 

regulaminu jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu oraz zgodą na 

przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku do celów informacyjnych w ramach 

działań informacyjno – promocyjnych Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż”.  

                                                          

 

 
 

 
 

mailto:biuro@bursztynowypasaz.pl
http://www.bursztynowypasaz.pl/

