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REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO 

„PRZEPIS NA MISTRZA” 
 

 

 
§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa i przebiegu konkursu „PRZEPIS NA 

MISTRZA” zwanego dalej „Konkursem”. 

2. Organizatorem Konkursu jest: Spółdzielnia Socjalna Kuźnia, ARK Jobs Sp. z o.o. oraz 

Centrum Inicjatyw Lokalnych zwani dalej „Organizatorem”.  

3. Konkurs adresowany jest do uczniów i studentów ze średnich i wyższych szkół 

gastronomicznych, a także do wszystkich innych osób pasjonujących się gotowaniem i sztuką 

kulinarną w przedziale od 18-25 roku życia z terenu powiatu zawierciańskiego, zwanych 

dalej „Uczestnikami”. 

4. Konkurs realizowany jest w terminie 23.06.2022 - 18.07.2022 r. 

5. Konkurs podzielony jest na dwa etapy: 

a) I etap obejmuje: 

– przygotowanie autorskiej potrawy, sfotografowanie i przesłanie do Organizatora zdjęcia i 

przepisu z dokładnym opisem przygotowania potrawy. Potrawa nie może być deserem. 

- przesłanie listu motywacyjnego, w którym Uczestnik wyjaśnia i argumentuje swoją motywację 

do podjęcia stażu, a także opisuje swoje doświadczenie kulinarne oraz plany na przyszłość, 

- przesłanie informacji o sobie: imię, nazwisko, rok urodzenia, szkoła lub/i uczelnia, miejscowość 

zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu (konieczny do kontaktu) 

Wszystkie materiały konkursowe powinny być przesłane razem na adres e-mail: 

smaga@cil.org.pl do 18.07.2021. 

b) II etap (Finał) – 3 najlepszych Uczestników z I etapu, weźmie udział w przygotowaniu swoich 

potraw na żywo. Potrawy oceni komisja konkursowa powołana przez Organizatora. 

6. Regulamin konkursu określa w szczególności: 

a) uczestników konkursu, 

b) procedurę przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu. 

7. Informacje dotyczące Konkursu zamieszczane będą na stronie internetowej: www.cil.org.pl . 

8. Dodatkowe informacje na temat Konkursu można uzyskać pod numerem tel.: 32 670 20 14. 

9. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie www.cil.org.pl. 

mailto:smaga@cil.org.pl
http://www.cil.org.pl/
http://www.cil.org.pl/
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§ 2 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: 

a) znajdowanie się w przedziale wiekowym pomiędzy 18-25 rokiem życia, 

b) zamieszkanie w powiecie zawierciańskim w województwie śląskim, 

c) wykonanie zadania konkursowego w terminie wskazanym przez Organizatora, 

d) przesłanie poprawnych danych osobowych i dołączenie listu motywacyjnego. 

2. Przystąpienie do uczestnictwa w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika na warunki Konkursu 

określone w niniejszym regulaminie. 

3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz. 

4. W Konkursie przewidziano nagrody dla 1 uczestnika (Zwycięzcy konkursu). 

5. Uczestnik zgadza się na wykorzystanie wizerunku oraz imienia i nazwiska do celów promocji 

konkursu. 

 
§ 3 

NAGRODY 

 
1. Nagrodą w konkursie jest: 

a) za zdobycie pierwszego miejsca – miesięczny, nieodpłatny staż w restauracji „U Fukiera” w 

Warszawie, ul. Rynek Starego Miasta 27 00-272 Warszawa (zwana dalej „Restauracją”) oraz 

stypendium szkoleniowe w wysokości 3000 zł, ufundowane przez Organizatora. Staż odbędzie się 

podczas tegorocznych wakacji – lipiec/sierpień/wrzesień 2022 roku. 

2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, który spełnia wszystkie warunki z § 2, 

przejdzie oba etapy konkursu i zostanie najlepiej oceniony przez Komisję Konkursową podczas 

finałowego etapu Konkursu. 

3. Nagrody dla Zwycięzców Konkursu ufundował Organizator. 

4. Stypendium szkoleniowe Zwycięzca otrzyma przelewem na wskazany przez Zwycięzcę numer 

rachunku bankowego w dwóch turach: 1/2 kwoty przed rozpoczęciem stażu i 1/2 w połowie 

trwania stażu. 

5. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej na podany numer telefonu. 

6. Warunki odbywania stażu, w tym termin jego rozpoczęcia i zakończenia, zostaną ustalone 

indywidualnie pomiędzy Organizatorem a zwycięzcą Konkursu. 

7. Organizator ani Restauracja nie są zobowiązani do: 

a) wypłacenia Zwycięzcy wynagrodzenia za staż, 

b) zapewnienia stażu w innym terminie, w sytuacji nie odbycia stażu przez Zwycięzcę niezależnie 

od przyczyny, 

c) zapewnienia opiekuna dla Zwycięzcy. 

8. Zwycięzca jest zobowiązany do: 

a) przestrzegania warunków uczestnictwa stażu określonych przez Restaurację w wybranej przez 

Restaurację formie, 

b) stawienia się w Restauracji we wcześniej ustalonym terminie w celu odbycia stażu, 



3 

 

 

 

c) zapoznania się z organizacją pracy, regulaminem pracy, w szczególności w zakresie 

przestrzegania porządku i dyscypliny pracy, oraz przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 

pracy, a także do przestrzegania ich, 

d) przestrzegania zasad obowiązujących w Restauracji i poleceń wydanych przez właściciela 

Restauracji, osobę nadzorującą staż bądź wskazane przez nich osoby, 

e) zachowania najwyższych standardów w kontaktach z klientami Restauracji. 

W przypadku nie wypełnienia przez Zwycięzcę powyższych zobowiązań, staż może zostać 

skrócony. 

Jednocześnie Zwycięzca oświadcza, że nie będzie wnosić żadnych roszczeń w stosunku do 

Organizatorów stażu ,,Przepis na mistrza”, jeżeli na skutek okoliczności za które ponosi 

odpowiedzialność staż się nie odbył, bądź został przerwany, bądź nastąpiła zmiana uzgodnionej 

restauracji, jak również w przypadku zmiany terminu odbycia stażu. 

 

 

 

 
§ 4 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

 
1. Administratorem danych osobowych Uczestników i ich opiekunów prawnych (w przypadku 

Uczestników niepełnoletnich) jest Organizator z siedzibą przy ul. Polskiej 14B w Zawierciu, który 

przetwarza dane w celu organizacji Konkursu, w szczególności przyjęcia zgłoszeń konkursowych, 

wyłonienia Zwycięzców oraz zapewnienia kontaktu z Uczestnikami. Dane Zwycięzcy Konkursu 

zostaną opublikowane na stronie internetowej www.cil.org.pl i profilach Organizatora na 

Facebooku. 

2 Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin, Uczestnik wyraża zgodę na 

przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą 

przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody. 

3. Uczestnictwo w Konkursie i podanie danych osobowych Uczestnika jest dobrowolne, lecz 

niezbędne dla uczestnictwa w Konkursie. 

4. Dane Zwycięzcy będą udostępnione Restauracji w celu odbycia stażu w ramach ufundowanej 

przez Organizatora nagrody. 

 

 
§ 5 

Wyłonienie Zwycięzcy 

 
1. Zwycięzcą Konkursu zostaje Uczestnik, który przejdzie dwa etapy Konkursu i uzyska najlepszy 

wynik w II etapie. 

2. Uczestnicy, którzy zostali zakwalifikowani do II etapu zostaną zawiadomieni telefonicznie i 

zaproszeni do II etapu Konkursu. 

http://www.cil.org.pl/
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3. O zwycięstwie zdecyduje II (finałowy) etap Konkursu, podczas którego uczestnicy będą 

gotować na żywo w miejscu ustalonym. Najlepiej oceniony Uczestnik zostanie Zwycięzcą 

Konkursu. 

4. Wyboru Zwycięzców Konkursu dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 

 

 

 
§ 4 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

 
1. Warunkiem odbioru nagrody w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu 

prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu. 

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na 

przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą 

przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody. 

 

 

 
§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Udział w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie 

oraz Klauzuli informacyjnej. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu. 

3. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie 

to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian 

terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od 

czasu opublikowania go na stronie internetowej organizatora. 

 
Zawiercie, 23.06.2022 


