
Imię, nazwisko Szkoła, placówka
Adres mailowy  

Tel. kontaktowyW
ie

k

KARTA UDZIAŁU W KONKURSIE

„Kulinarny przepis z domowego zeszytu”

Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” 
ul. Reymonta 18, 30-059 Kraków

Imię i nazwisko nauczyciela, telefon kontaktowy

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z Konkursem jest Organizator. Celem zbierania 
danych jest prawidłowe przeprowadzenie Konkursu. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane 
wyłącznie w celach związanych z Konkursem, a w szczególności do ogłoszenia wyników Konkursu. Każdemu 
uczestnikowi (opiekunowi prawnemu) przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz  
żądania zaprzestania ich przetwarzania. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie zgody na prze-
twarzanie swoich danych w zakresie niezbędnym na potrzeby Konkursu.

Wydział ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa oraz 
Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” przy ul. Reymonta 18

zapraszają do wzięcia udziału w konkursie na

Kulinarny przepis 
z domowego 
zeszytu



5.  Zasady konkursu:
•	 Uczestnicy	konkursu	poszukują	starych	rodzinnych	przepisów	kulinarnych.
•	 Przesyłają	treść	przepisu.	
•	 Każdy	 uczestnik	 do	 przepisu	 dołącza	 opis	 historii	 rodzinnej	 związanej	 z	 przepisem,	

maksymalnie	1	strona	A4	czcionką	12	pkt.	
•	 Uczestnicy	przesyłają	dokumentację	fotograficzną	związaną	ze	źródłem	przepisu	czyli	

zdjęcia	kartki	z	przepisem	(z zeszytu, notesu, albumu, wycinka starej gazety itp.)	w	formacie	
JPG	 lub	TIFF	w	kolorystyce	RGB	 lub	CMYK,	w	rozdzielczości	300	dpi	przy	rzeczywi-
stych	wymiarach	zdjęcia	min.	10	x	15	cm,		max.	15	x	21	cm.	Organizator	zastrzega	sobie	
prawo	do	korekty	kolorystycznej	i	kadrowania	otrzymanych	zdjęć.														

•	 Każdy	uczestnik	może	nadesłać	maksymalnie	5	prac.

6. Zastrzeżenia
W	konkursie	nie	mogą	brać	udziału	członkowie	rodzin	pracowników	i	współpracowników	
Organizatora,	a	 także	podmiotów	współpracujących	przy	organizacji	 i	przeprowadzeniu	
konkursu.

7. Nadzór 
Nad	 prawidłowym	 przebiegiem	 konkursu	 sprawuje	 Jury	 konkursu	 wyłonione	 przez	 
Organizatora.	W	skład	Jury	wejdą	osoby	wskazane	przez	Organizatorów	(nie	mniej	niż	
trzy	osoby).

8.  Kryteria oceny:
Jury	oceniać	będzie	zgłoszone	prace	oddzielnie	w	każdej	kategorii	wiekowej	biorąc	pod	uwagę:
•	 oryginalność	przepisów,	pomysł,
•	 powiązanie	z	tradycją	kuchni	polskiej,	a	szczególnie	krakowskiej,	
•	 dokumentację	fotograficzną,
•	 opis	historii	rodzinnej.	

9.  Nagrody:
Nagrodzone	 i	wyróżnione	 prace	 znajdą	 się	w	Książce	Kucharskiej	wydanej	 jako	 efekt	 
konkursu.	Książka	będzie	ilustrowana	nadesłanymi	przez	laureatów	zdjęciami.

Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia przesłanych tekstów i zmian redakcyjnych.

Autorzy	nagrodzonych	prac	otrzymają	nagrody	rzeczowe:	trzy	nagrody	główne	w	dwóch	
grupach	wiekowych	oraz	kilkanaście	nagród	wyróżnionych.

10.  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Oddanie	pracy	na	konkurs	jest	równoznaczne	z	wyrażeniem,	przez	uczestników	i	ich	opie-
kunów,	zgody	na	przetwarzanie	ich	danych	osobowych	przez	organizatorów	w	celu	reali-
zacji	konkursu	oraz	sporządzenie	 listy	uczestników	biorących	udział	w	konkursie	w	celu	
wytypowania	osób	nagrodzonych	i	wyróżnionych,	a	także	na	publikacje	na	stronie	inter-
netowej	www.mdk-dh.krakow.pl	imienia	i	nazwiska	uczestnika	konkursu	w	przypadku	gdy	
ten	zostanie	wyróżniony	i/lub	nagrodzony.

Do zgłoszenia konkursowego uczestnicy zobowiązani są dołączyć zgodę na przetwarzanie  
danych osobowych wg załącznika nr 2.

Wydział	ds.	Turystyki	Urzędu	Miasta	Krakowa	
oraz	Młodzieżowy	Dom	Kultury	„Dom	Harcerza”	przy	ul.	Reymonta	18

zapraszają do wzięcia udziału w konkursie na 

„Kulinarny przepis z domowego zeszytu”

W	2019	roku	Kraków	został	wybrany	na	Europejską	Stolicę	Kultury	Gastronomicznej.	
Tytuł	ten,	po	raz	pierwszy,	przyznała	Europejska	Akademia	Gastronomiczna.	Nadanie	tego	
zaszczytnego	 tytuły	 świadczy	 o	 szczególnym	 uznaniu	 dla	 różnorodności	 i	 doskonałości	 
kulinarnej.	Jednym	z	podstawowych	założeń	projektu	jest	promocja	dziedzictwa	kulinarnego.

Chcemy	uświadomić	mieszkańcom,	że	dziedzictwo	kulinarne	przekazywane	jest	kolejnym	
pokoleniom	np.	w	postaci	rodzinnych	przepisów.

1.  Organizatorzy Konkursu
Organizatorami	 Konkursu	 „Kulinarny	 przepis	 z	 domowego	 zeszytu”	 są	 Młodzieżowy	
Dom	Kultury	„Dom	Harcerza”	i	Urząd	Miasta	Krakowa	-	Wydział	ds.	Turystyki.

2.  Konkurs prowadzony jest od 01.09.2019 r. do 30.10.2019 r.
Prace	 konkursowe	 opatrzone	 kartą	 udziału	 (załączona	 poniżej)	 przyjmowane	 będą	 
od dnia 1 września do dnia 15 października 2019 r.	pod	adresem:	
Młodzieżowy	Dom	Kultury	„Dom	Harcerza”,	ul.	Reymonta	18,	30-059	Kraków,	z	dopiskiem:	 
„Kulinarny przepis z domowego zeszytu”. Prace przekazane/przesłane po tym terminie 
nie  będą brały udziału w Konkursie.	
Wyniki	 Konkursu	 zostaną	 opublikowane	 na	 stronie	 internetowej:	www.mdk-dh.krakow.
pl	do	dnia	30 października 2019 r.	Wraz	z	wynikami	zostanie	podany	dokładny	termin	 
i	miejsce	spotkania	laureatów	konkursu.

3.  Cele konkursu:
•	 zachowanie	w	pamięci	tradycyjnych	przepisów	kulinarnych	przekazywanych	w	rodzi-

nach	z	pokolenia	na	pokolenie;
•	 zainteresowanie	dzieci	i	młodzieży	kulinarnym	dziedzictwem	kulturowym	związanym	

z		krakowską	tradycją;
•	 zachęcenie	dzieci	do	wspólnego	z	rodzicami	i	dziadkami	podtrzymywania	kulinarnych	

tradycji	rodzinnych;
•	 uświadamianie,	że	kuchnia,	wspólne	gotowanie,	wspólne	posiłki	budują	więzi	rodzinne;
•	 promocja	zasad	dobrego	żywienia.

4.  Uczestnicy konkursu:
•	 Konkurs	adresowany	jest	do	uczniów	szkół	podstawowych,	uczestników	zajęć	placówek	

wychowania	pozaszkolnego	i	domów	kultury.	
• Uczestnicy	startują	w	konkursie	indywidualnie.	
• Ocena	prac	będzie	prowadzona	w	dwóch	grupach	wiekowych:					6 do 10 lat  

                 11 do 14 lat

Wymagane jest podpisanie zgody opiekunów prawnych na udział w konkursie (załącznik nr 1) 
oraz oświadczenia dotyczącego praw autorskich (załącznik nr 3), a także informacji o przetwa-
rzaniu danych osobowych (załącznik nr 2).


