Załącznik do Uchwały nr 636/264/21
Zarządu Województwa Pomorskiego
z dnia 6 lipca 2021 r.

Regulamin Konkursu Kulinarnego
o Bursztynowy Laur Marszałka Województwa Pomorskiego
„Pomorskie Smaki” na najlepszy produkt
Finał regionalny ogólnopolskiego Konkursu „Nasze Kulinarne
Dziedzictwo–Smaki Regionów”
Nominacje do nagrody „Perła 2021”
1. Postanowienia ogólne
1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs Kulinarny o
Bursztynowy Laur Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie Smaki na
najlepszy produkt, zwany dalej Konkursem.
1.2 Organizatorem Konkursu jest Województwo Pomorskie, zwane dalej
Organizatorem.
1.3 Ogólnopolski Konkurs „Nasze Kulinarne Dziedzictwo- Smaki Regionów”
organizowany jest przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego, zwaną
dalej Izbą.
1.4 Ogłoszenie o Konkursie wraz z Regulaminem dostępne będzie w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

2. Cel Konkursu
2.1. Organizacja Konkursu ma charakter regionalny. Konkurs eksponuje wartości
pomorskiej kultury z jej regionalną różnorodnością i dziedzictwem lokalnych
społeczności.
2.2. Cele konkursu to:
2.2.1. Kultywowanie oraz popularyzowanie dziedzictwa kulinarnego regionu;
2.2.2. Identyfikacja i gromadzenie wiedzy o produktach wytwarzanych z
poszanowaniem regionalnych tradycji i/lub przy wykorzystaniu lokalnych
surowców;
2.2.3. Promowanie produktów żywnościowych specyficznych dla regionu;
2.2.4. Budowanie produktu turystycznego oraz marki kulinarnej regionu;

2.2.5. Nominowanie przez Izbę do nagrody „Perła” produktów reprezentujących
województwo pomorskie podczas ogólnopolskiego Konkursu „Nasze
Kulinarne Dziedzictwo- Smaki Regionów”.

3. Przedmiot Konkursu
3.1. Przedmiotem Konkursu są pomorskie produkty, które wpisują się w cele wskazane
w pkt. 2 Regulaminu.
3.2. Produkty zakwalifikowane do finału muszą być przygotowane w sposób
gwarantujący zachowanie ich walorów smakowych, zapachowych i świeżości, z
terminem przydatności do spożycia nie krótszym niż do 10 września 2021 r.
3.3. Produkty będą oceniane w następujących konkurencjach:
3.3.1. produkty pochodzenia zwierzęcego, w tym produkty i przetwory: mięsne, z
ryb, mleczne i miody;
3.3.2. produkty pochodzenia roślinnego, w tym przetwory: owocowe, warzywne, z
grzybami;
3.3.3. produkty zbożowe i cukiernicze;
3.3.4. napoje, w tym alkoholowe i bezalkoholowe;
3.3.5. inne produkty, w szczególności łączące surowce roślinne ze zwierzęcymi.
3.4. W przypadku produktów mieszanych Komisja Konkursowa ma prawo do
samodzielnego zakwalifikowania zgłoszonego produktu do jednej z powyższych
konkurencji, biorąc pod uwagę jego główne składniki.

4. Uczestnicy Konkursu
4.1. W Konkursie mogą uczestniczyć przedsiębiorcy, prowadzący zarejestrowaną
działalność gospodarczą w województwie pomorskim w zakresie produkcji żywności
z przeznaczeniem jej na rynek, w tym gospodarstwa rolne wytwarzające w ramach
Rolniczego Handlu Detalicznego oraz podmioty indywidualne prowadzące
działalność w województwie pomorskim w zakresie produkcji żywności
przeznaczonej wyłącznie na potrzeby własne (osoby fizyczne, koła gospodyń
wiejskich, szkoły gastronomiczne, stowarzyszenia, gospodarstwa rolne i
agroturystyczne), którzy wypełnią Formularz zgłoszenia (zał. nr 1 do Regulaminu)
oraz, w przypadku zakwalifikowania się do finału Konkursu, dostarczą produkt do
oceny Komisji Konkursowej.
4.2. Z udziału w Konkursie wykluczone są produkty nagrodzone Bursztynowym Laurem
Marszałka Województwa Pomorskiego w poprzednich edycjach Konkursu. Wykaz
takich produktów stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
4.3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie Komisji Konkursowej, ani
członkowie ich rodzin.
4.4. Uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 produktów, każdy w innej konkurencji.
4.5. Formularz zgłoszenia (bez produktu) należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie
do 25 sierpnia 2021 r.
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4.5.1. na adres korespondencyjny Urząd Marszałkowski Województwa
Pomorskiego, Departament Środowiska i Rolnictwa, 80-810 Gdańsk, ul.
Okopowa 21/27, z dopiskiem „Konkurs kulinarny”;
4.5.2. pocztą elektroniczną na adres dros@pomorskie.eu . W przypadku tej formy
wysyłki należy wysłać skan podpisanego ręcznie formularza;
4.5.3. złożyć osobiście w siedzibie Departamentu Środowiska i Rolnictwa przy ul.
Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk, I piętro, sekretariat pokój 100.
4.6. Decyduje data wpływu karty zgłoszenia.
4.7. Zgłoszenia zawierające błędy formalne nie będą poddane ocenie merytorycznej
Komisji Konkursowej. Poprzez błędy formalne rozumie się m.in. niewłaściwy
formularz, brak wypełnienia wszystkich pól, brak podpisu, wpływ po terminie
wskazanym w pkt 4.5. Organizator nie ma obowiązku wzywania celem uzupełnienia
braków formalnych.

5. Przebieg Konkursu
5.1. Konkurs w danej konkurencji zostanie przeprowadzony z zastrzeżeniem zgłoszenia
się min. 3 produktów spełniających cele Konkursu.
5.2. Oceny produktów dokona Komisja Konkursowa powołana przez Marszałka
Województwa Pomorskiego, w której składzie znajdzie się nie mniej niż 3 osoby
posiadające m.in. wiedzę merytoryczną w dziedzinie kulinariów, w szczególności z
zakresu etnografii, tradycji regionalnych, a także min. 1 przedstawiciel Izby.
5.3. Konkurs będzie przebiegać w dwóch etapach:
5.3.1. Pierwszy etap- nominacja do finału Konkursu. Przewodniczący Komisji
Konkursowej spośród zgłoszeń spełniających kryteria formalne i cele
Konkursu, na podstawie analizy opisów zawartych w zgłoszeniach, wybierze
do drugiego, finałowego etapu Konkursu maksymalnie 30 produktów, które
cechują się związkiem z regionem (rozumianym także poprzez użyte
surowce).
5.3.2. Drugi etap- finał Konkursu. Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do
drugiego etapu zostaną powiadomieni drogą elektroniczną nie później niż 3
dni przed finałem. Warunkiem oceny produktu przez Komisję Konkursową
jest dostarczenie 2 sztuk danego produktu w terminie do 6 września 2021 r.
do siedziby Departamentu wskazanej w pkt 4.5.3. W sytuacjach gdzie
produkt może utracić walory smakowe, zapachowe lub gwarancję świeżości,
Organizator dopuszcza dostarczenie produktu w dniu finału. Terminowe
dostarczenie produktu leży po wyłącznej stronie Uczestnika. Miejsce finału
zostanie wskazane w późniejszym terminie.

6. Nagrody
6.1. Komisja Konkursowa wyłoni laureatów w każdej z 5 konkurencji, którym zostaną
wręczone statuetki Bursztynowego Laura Marszałka Województwa Pomorskiego.
6.2. Laureatom pierwszych miejsc w każdej z 5 konkurencji zostaną wręczone nagrody
finansowe w wysokości 1 000 zł brutto (tysiąc zł brutto).
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6.3. W każdej z 5 konkurencji finaliści otrzymają nagrody finansowe w wysokości 400 zł
brutto za każdy produkt zakwalifikowany i zaprezentowany podczas finału, za
wyjątkiem sytuacji, gdy otrzymali tytuł laureata danej konkurencji. W tej sytuacji
przysługuje wyłącznie nagroda za uzyskanie tytułu laureata konkurencji.
6.4. Organizator dopuszcza nieprzyznanie tytułu laureata w danej konkurencji.

6.5. W ramach Konkursu przedstawiciel Izby, biorąc pod uwagę opinie pozostałych
członków Komisji Konkursowej, przyzna nominacje do nagrody „Perła 2021” w
ramach ogólnopolskiego Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo- Smaki
Regionów”. Ostateczne przyznanie „Pereł 2021” należy do wyłącznej właściwości
Kapituły Krajowej ogólnopolskiego Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo- Smaki
Regionów”.
6.6. Decyzje Komisji Konkursowej są wiążące i ostateczne.

7. Ochrona danych osobowych
7.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 - RODO informuję, że:
7.2 Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Zarząd Województwa
Pomorskiego, z siedzibą ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk. Pozostałe nasze dane
kontaktowe to: dros@pomorskie.eu , tel. (58) 32 68 659/320.
7.3 Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@pomorskie.eu lub tel.
(58) 32 68 518.
7.4 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Konkursu
na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO (tj. zgody);
7.5 Pani /Pana dane będziemy przekazywać innym podmiotom, którym zlecimy usługi
związane z przetwarzaniem danych osobowych (np. podmiotom wykonującym
usługi informatyczne).Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy
z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Ponadto w zakresie stanowiącym
informację publiczną Pani/Pana dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu
taką informacją lub publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.
7.6 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia
obowiązującego nas okresu archiwizacji.
7.7 Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie. Zgodę można wycofać w każdym czasie Konkursu
wysyłając e-mail na adres dros@pomorskie.eu. Wycofanie zgody nie wpływa na
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zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
7.8 Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
7.9 Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem udziału w Konkursie.
Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak możliwości udziału w Konkursie.

8. Postanowienia końcowe
8.1. Zabronione jest naruszanie praw autorskich w zakresie kopiowania przepisów
kulinarnych innych osób, nie posiadając do nich praw.
8.2. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne ze zgodą na publikację przepisu i zdjęcia
produktu oraz nieodpłatne powielanie i wykorzystywanie do celów informacyjnych i
marketingowych związanych z działaniami promującymi Konkurs.
8.3. Organizator nie zwraca przekazanych produktów.
8.4. Koszty przesyłki lub dostarczenia produktu na finał Konkursu ponoszą uczestnicy.
8.5. Organizator nie odpowiada za brak możliwości nawiązania kontaktu z uczestnikiem
Konkursu.
8.6. Biorąc pod uwagę dynamicznie zmieniające się przepisy administracyjne mające na
celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej wywołanej wirusem
SARS-CoV-2 zwanej „COVID-19”, a także zdrowie i bezpieczeństwo członków
Komisji Konkursowej, ocena w drugim etapie odbywa się bez udziału uczestników
Konkursu.
8.7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w czasie trwania
Konkursu i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego
Regulaminu w miejscach, w których uprzednio opublikował Regulamin Konkursu.
Zmiany w Regulaminie nie powodują anulowania przyjętych zgłoszeń przed tymi
zmianami.
8.8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konkursu, jego przerwania,
zawieszenia lub odwołania z ważnych przyczyn.
8.9. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.
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