KONKURS NA NAJLEPSZĄ POTRAWĘ
REGIONALNĄ

2022 rok

Do konkursu powinien być zgłoszony
Produkt wytwarzany tradycyjnymi metodami, przy użyciu lokalnych surowców, posiadający tradycyjny
skład oraz tradycyjną nazwę. Produkt o wyjątkowej jakości, dobrej renomie i innych cechach, wynikających
ze specyfiki regionu. Przez żywnościowe produkty regionalne rozumiemy surowce lub wyroby, które
mogą być przeznaczone do bezpośredniego spożycia lub sporządzania potraw.
KARTA ZGŁOSZENIA PRODUKTU (dla jednego produktu)
Kategoria: produkty i przetwory pochodzenia zwierzęcego
(zaznaczyć)
produkty i przetwory pochodzenia roślinnego
napoje regionalne
inne produkty regionalne
Nazwa produktu (historyczna, ludowa, obecnie używana)

Nazwa regionu, z którego pochodzi produkt (zwyczajowa, historyczna).

Opis produktu (cechy charakterystyczne, właściwości fizyczne, organoleptyczne itp.)

Skład produktu (pochodzenie i charakterystyka surowców):

Obszar geograficzny wytwarzania produktu

Dowody na oryginalność i związek z regionem (z czego wynika i co stanowi ten związek)

Opis metody produkcji (metoda wytwarzania wskazująca na specyficzny charakter produktu)

Specyfika produktu (cechy odróżniające zgłoszony produkt od innych podobnych produktów)

Skala produkcji oraz obszar sprzedaży zgłoszonego produktu

Inne informacje o produkcie
DANE PRODUCENTA (prosimy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami)
Imię i nazwisko zgłaszającego
Nazwa firmy (jeśli dotyczy)
Kod Miejscowość

Numer telefonu

Oświadczenia uczestników konkursu
1. Akceptuję i wyrażam zgodę na postanowienia regulaminu konkursu na najlepszą potrawę regionalną.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku:
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Wójta Gminy Stanisławów mającego
siedzibę w Stanisławowie (05-304 Stanisławów) ul. Rynek 32, na zasadach określonych w rozporządzeniu
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 moich/mojego dziecka*) danych osobowych w związku
z udziałem w konkursu na najlepszą potrawę regionalną.
wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego/mojego dziecka*) w celach przeprowadzenia
konkursu na najlepszą potrawę regionalną którego organizatorem jest Wójt Gminy Stanisławów oraz
promocji imprezy i Gminy Stanisławów.
Jestem świadoma/y przysługujących mi praw wymienionych w Informacji dotyczącej przetwarzania
danych osobowych dla uczestników w konkursach na Dożynkach Gminno-Parafialnych w Stanisławowie
w dniu 14 sierpnia 2022 r." w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia.
..............................................................
(miejscowość, data)
prawnego*)

..............................................................
(czytelny podpis uczestnika/opiekuna

