
 

REGULAMIN KONKURSU KULINARNO-FOTOGRAFICZNEGO  

„ŁĄKIECKIE SMAKI” 

 

§1  

Organizatorzy konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest Rada Gminy Żegocina oraz Centrum Kultury, Sportu  

i Turystyki w Żegocinie. 

§2  

Cele konkursu 

1. Celem konkursu jest propagowanie lokalnych tradycji kulinarnych, poprzez promocję 

książki kucharskiej „Z nurtem łąkieckich smaków” wydanej przez Koło Gospodyń Wiejskich  

w Łąkcie Górnej.  

§3  

Uczestnicy konkursu 

1. Uczestnikiem konkursu może być każdy, niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania.  

§4  

Zasady ogólne konkursu 

1. Przedmiotem konkursu są zdjęcia potraw wykonanych na podstawie przepisów z książki 

kucharskiej „Z nurtem łąkieckich smaków”.  

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest samodzielne wykonanie potraw i przesłanie 

ich zdjęć na adres: cksit@zegocina.pl. W treści wiadomości należy również zawrzeć nazwy 

wykonanych potraw oraz imię i nazwisko ich autora.  

§5  

Zasady szczegółowe konkursu 

1. Technika wykonania zdjęcia jest dowolna.  

2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego imienia  

i nazwiska oraz zdjęcia potrawy na stornach internetowych Organizatorów i w mediach 

społecznościowych.  

3. Jeżeli na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając 

fotografię wyraża zgodę na publikację tego wizerunku.  

§ 6  

Termin i miejsce składania prac 

1. Prace należy przesłać najpóźniej do dnia 25.02.2021r.  

2. Zdjęcia wykonanych prac, w formie elektronicznej należy przesłać na adres mailowy: 



cksit@zegocina.pl w tytule podając „Konkurs kulinarno-fotograficzny”.  

3. Otrzymanie pracy konkursowej zostanie potwierdzone w e-mailu zwrotnym.  

§7  

Ocena i rozstrzygnięcie konkursu 

1. Oceny prac i rozstrzygnięcia konkursu dokona w dniu 26.02.2021 Komisja powołana przez 

Organizatora.  

2. Kryterium decydującym o wyborze zwycięzców będzie przede wszystkim ilość 

wykonanych potraw, a tym samym ilość nadesłanych zdjęć według zasady 1 potrawa na  

1 zdjęciu. 

3. O zwycięstwie autorzy zdjęć zostaną poinformowani mailowo.  

4. Wręczenie nagród będzie miało miejsce w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w terminie 

ustalanym indywidualnie ze zwycięzcami.  

§8  

Postanowienia końcowe 

1. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.  

2. Przystąpienie przez uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego 

Regulaminu.  

3. Uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne korzystanie przez 

Organizatorów z nadesłanych zdjęć.  

4. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 


