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Zał. nr 2 Karta zgłoszenia do konkursu kulinarnego „Dziedzictwo kulinarne Partnerstwa 
Północnej Jury inspiracją do rozwoju przedsiębiorczości i aktywizacji lokalnej społeczności” 

 
KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU KULINARNEGO „DZIEDZICT WO KULINARNE 

PARTNERSTWA PÓŁNOCNEJ JURY  

Nazwa potrawy  
 
 
 
Skład potrawy  
 
 
 
 
 
Opis metody przygotowania potrawy  
 
 
 
 

Opis potrawy (np. walory smakowe, tradycja spożywania) 
 
 
 
 
  

Cechy charakterystyczne potrawy  (cechy odróżniające zgłoszoną potrawę od innych 
podobnych potraw występujących na rynku) 
 
 
 
 
 
 
Związek z regionem Lokalnej  Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo Północn ej 
Jury” (np. lokalność występowania, historia potrawy) 
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1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu Kulinarnego 
„Dziedzictwo kulinarne Partnerstwa Północnej Jury i nspiracj ą do rozwoju 
przedsi ębiorczo ści i aktywizacji lokalnej społeczno ści” , akceptuję warunki zawarte w 
wyżej wymienionym regulaminie a także zgłaszam chęć uczestnictwa w wyżej wymienionym 
konkursie. 
 

 
 
 
 
 
 
Czy zgłoszona potrawa  jest produktem tradycyjnym przygotowywanym do rejes tracji 
lub jest zarejestrowany? 
 
 
 
 
DANE UCZESTNIKA KONKURSU   
 
Imię i nazwisko/nazwa uczestnika konkursu 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
Adres do korespondencji 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Telefon 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
E-mail 
 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
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                                                             …………………………………. 
         Data i czytelny podpis 
2. Ja, niżej podpisana/y, udzielam Organizatorowi Konkursu, tj. Stowarzyszeniu „Partnerstwo 
Północnej Jury” (PPJ)bezterminową i bezpłatną zgodę na fotografowanie i nagrywanie 
potraw zgłoszonych i przygotowywanych przeze mnie  w Konkursie Kulinarnym 
„Dziedzictwo kulinarne Partnerstwa Północnej Jury i nspiracj ą do rozwoju 
przedsi ębiorczo ści i aktywizacji lokalnej społeczno ści”  , organizowanym przez 
Stowarzyszenie PPJ oraz wykorzystanie tychże fotografii i nagrań, w momencie robienia 
zdjęcia i nagrań, bez ograniczeń terytorialnych, na wszystkich polach eksploatacji 
określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.), w tym zwielokrotnianie dowolną 
techniką, wprowadzanie do obrotu i rozpowszechniane, w szczególności w formie ilustracji 
do kalendarzy, książek, broszur, folderów, czasopism, gazet, na stronie internetowej 
Stowarzyszenia PPJ i współorganizatorów Konkursu kulinarnego, z możliwością udzielenia 
dalszej zgody, w zakresie określonym powyżej, na rzecz Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Śląskiego, a także na stronie Współorganizatorów w ww. Konkursie, dla 
realizacji celów Konkursu. 
 
 
        …………………………………. 
     Data i czytelny podpis 
 
 
3. Zostałem/am poinformowany/a, że konkursu jest wspófinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów 
Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 
 
 
       

  …………………………………. 
     Data i czytelny podpis 
 
4. Do niniejszej karty zgłoszenia dołączam zdjęcie (jako załącznik do e-mail) bądź płytę 
cd/dvd  ze zdjęciem/i  wykonanej przeze mnie osobiście potrawy i jednocześnie oświadczam, 
iż według przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz.U. 2018, poz. 1191 z późn. zm.) jestem autorem zdjęcia/zdjęć 
nadesłanego/ych na konkurs kulinarny a także wyrażam zgodę na przekazanie całości praw 
autorskich (niewyłącznych) praw majątkowych do zgłoszonej/ych zdjęć na konkurs pracy na 
Organizatora z chwilą przeniesienia posiadania nośników, na których utrwalono dzieło w 
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ostatecznej wersji, z tym zastrzeżeniem, że odbiór przedmiotowych nośników nie pozbawia 
Organizatora prawa do żądania ich poprawienia lub zmiany bądź też usunięcia wad dzieła. 
 
      

 …………………………………. 
     Data i czytelny podpis 


