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REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO
„Chef Master ZSM”
§ 1.
Postanowienie ogólne.
1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie kulinarnym „Chef Master ZSM”
2. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Morskich z siedzibą w Darłowie (76-150), ul. Szpitalna 1,
tel. 94 314 24 26.
3. Konkurs skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół Morskich w Darłowie.
Uczestnicy nie posiadający pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie wyłącznie za
zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych. (załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia i oświadczenia).
4. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu, wyłonienie zwycięzców i poinformowanie o
wynikach konkursu, a także za wręczenie nagród.
5. Regulamin Konkursu i wszystkie informacje z nim związane są dostępne na stronach internetowych:
https://www.zsm.darlowo.pl/ oraz https://www.facebook.com/zsm.darlowo
6. Udział w konkursie kulinarnym jest bezpłatny i dobrowolny.
7. Konkurs polega na wyłonieniu najlepszych prac konkursowych (filmów), przedstawiających proces (krok
po kroku) wykonania dowolnej potrawy.
§ 2.
Zasady i przebieg konkursu:
1. Uczestnikiem konkursu mogą być uczniowie: indywidualnie lub w zespole. Zadaniem Uczestnika konkursu jest
przygotowanie filmu, który będzie przedstawiał kolejne etapy realizacji dowolnej potrawy (od listy produktów
niezbędnych do przygotowania dania, aż po formę podania gotowej potrawy)
2. Maksymalna długość filmu nadesłanego na konkurs: do 5 minut (wraz z napisami początkowymi i końcowymi).
Zaleca się nagrywanie filmów w formacie panoramicznym 16:9 oraz o rozdzielczości 1920 × 1080 (Full HD).
3. Film MUSI ZAWIERAĆ JEDEN ELEMENT MORSKI, np. muzyka, tło, charakter potrawy, dekoracja, strój itp.
4. Muzyka, efekty dźwiękowe, grafiki oraz materiały video wykorzystane w materiale filmowym nie mogą
naruszać praw osób trzecich, a ewentualne roszczenia z tym związane obciążają Uczestnika Konkursu.
5. Filmy należy przesłać w formacie: MPEG 4, MOV lub AVI zapisany na nośniku elektronicznym (płyta CD/ DVD,
pendrive, link do pliku) należy przesłać na adres Organizatora konkursu lub dostarczyć osobiście do
sekretariatu Szkoły.
6. Uczestnik Konkursu (indywidualnie lub jako zespół) może zgłosić tylko jedną pracę konkursową – tylko jedną
potrawę. Osoba biorąca udział w konkursie w karcie zgłoszenia podaje nazwę potrawy oraz przygotowuje
recepturę - prepis (listę produktów oraz sposób przygotowania potrawy).
7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie „Karty zgłoszenia” oraz „Oświadczenia”. Formularz
karty zgłoszenia i oświadczenie są dostępne na w.w. stronach internetowych Organizatora oraz w siedzibie
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biura Organizatora. Karta zgłoszenia i oświadczenie powinny być umieszczone w jednej kopercie wraz z pracą
konkursową. Komisja konkursowa nie będzie oceniać prac bez dołączonej karty i oświadczenia.
8. Uczestnik konkursu ma obowiązek złożyć oświadczenie wraz ze zgodą na podanie danych osobowych w celu
wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na
opublikowanie jego wizerunku, jego danych (imienia i nazwiska) oraz pracy (filmu) na stronie Organizatora i w
innych mediach, w tym w Internecie (YouTube, Facebook) gdzie prace będą prezentowane. Osoby
niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów w tym zakresie. Organizator podkreśla, że
nadesłane dane osobowe będą wykorzystane jedynie do realizacji konkursu.
9. Uczestnik wysyłając prace konkursowe oświadcza, że osoby znajdujące się na przesłanych pracach wyrażają
zgodę na ich publikację.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia nadesłanych prac konkursowych, które nie spełniają
wymagań Regulaminu lub zawierają treści niezgodne z prawem lub inne niewłaściwe według opinii
Organizatora.
§ 4.

1.

2.
3.
4.

Miejsce i termin nadsyłania prac:
Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeń i oświadczeniem należy przesłać pocztą na adres: Zespół Szkół
Morskich, ul. Szpitalna , 76-150 Darłowo (z dopiskiem: „KONKURS KULINARNY”) , dostarczyć osobiście do
sekretariatu szkoły lub w przypadku LINKA DO ŚCIĄGNIĘCIA PLIKÓW na adres mailowy:
robertgorgol@zsm.darlowo.pl
Prace powinny być dostarczone w zamkniętych kopertach z napisem „KONKURS KULINARNY”.
Termin składania prac upływa z dniem 29.03.2021 - liczy się data dostarczenia prac do organizatora.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia nadesłanych prac
konkursowych. Przesłane materiały nie będą zwracane.
§ 5.

Komisja konkursowa:
1. Prace będą oceniane przez Jury powołane przez Organizatora konkursu, złożone z pracowników Zespołu Szkół
Morskich w Darłowie w składzie:
- Magdalena Miszke (dyrektor)
- Robert Gorgol (koordynator i pomysłodawca konkursu)
- Urszula Kozłowska (nauczyciel hotelarstwa, koordynator merytoryczny)
- Agnieszka Mickiewicz (nauczyciel hotelarstwa, koordynator merytoryczny)
2. Jury, w związku z niezadowalającym poziomem prac, ma prawo nie przyznania wszystkich nagród w
poszczególnych kategoriach.
3. Decyzja Jury o wyborze najlepszych prac oraz o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia jest ostateczna i nie
przysługuje od niej prawo odwołania.
§ 6.
Nagrody:
1. W konkursie dla autorów najciekawszych prac konkursowych zostaną przyznane następujące nagrody i
wyróżnienia:
 I nagroda:
sprzęt lub akcesoria kulinarne o wartości 400 zł;
 II nagroda: sprzęt lub akcesoria kulinarne o wartości 300 zł;
 III nagroda: sprzęt lub akcesoria kulinarne o wartości 200 zł;
 wyróżnienie; w postaci zestawów upominkowych składających się z materiałów promocyjnych
Organizatora.
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2. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną, ani na inną Nagrodę.
§ 7.
Ogłoszenie wyników i przekazanie nagród
1. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie zwycięzców nastąpi do dnia 07 kwietnia 2021 r.
2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na w.w. stronach internetowych Organizatora.
3. Termin i miejsce oficjalnego wręczenia nagród i wyróżnień zostanie opublikowany po ogłoszeniu wyników.
§ 8.
Prawa autorskie:
1. Przesłane prace przechodzą na własność Organizatora i będą wykorzystywane w działaniach informacyjnych
i promocyjnych Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacenia
honorariów autorskich.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego prezentowania i publikacji prac konkursowych w celach
promocyjnych regionu w: prasie, telewizji, Internecie, na nośnikach reklamy zewnętrznej oraz w
wydawnictwach informacyjno-promocyjnych.
4. Prawa autorskie do prac konkursowych (w tym fotografii, filmów itp.), które będą wykorzystywane do
promocji, pozostają własnością ich autorów. Z tego tytułu Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności
prawnej, a w razie skierowania przeciwko Organizatorowi roszczenia przez osobę trzecią ze względu na
naruszenie jej praw autorskich, uczestnik konkursu ponosi odpowiedzialność cywilno-prawną z tytułu wad
prawnych wykonanych prac konkursowych.
§ 9.
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo nanoszenia zmian w niniejszym Regulaminie w celu usprawnienia
funkcjonowania Konkursu lub jego modyfikacji, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw
Uczestników Konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany, przedłużenia terminu, zakończenia, unieważnienia
konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie lub podadzą
nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z konkursu.
4. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu.
5. Informacji o konkursie udzielają :
- Robert Gorgol tel. 693 576 275,

- Urszula Kozłowska tel. 693 167 343
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ZGŁOSZENIE DO KONKURSU (załącznik nr 1 do regulaminu)
CHEF MASTER ZSM - 2021

1. Imię i nazwisko uczestnika …………………………………………………………… nr tel………………………………….
2. Imię i nazwisko opiekuna ……………………………………………………………… nr tel………………………………….
(w przypadku osoby niepełnoletniej)
3. Klasa……………………………………. 4. Nazwa potrawy …………………….………………………………….............
4. Lista składników:
1. ……………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………….
3. ……………………………………………………………………………….
4. ……………………………………………………………………………….
5. ……………………………………………………………………………….
6. Pozostałe…………………………………………………………………

Opis przygotowania…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oświadczam , że zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję jego zapisy

Wyrażam zgodę na opublikowanie zgłoszonej do konkursu pracy zgodnie z regulaminem oraz
wykorzystania podanych przeze mnie danych do organizacji i promocji konkursu.
Oświadczam, że muzyka, efekty dźwiękowe, grafiki oraz materiały video wykorzystane w materiale
filmowym nie naruszają praw osób trzecich, a osoby obecne na nagraniu wyraziły zgodę na publikację
filmu zgodnie z regulaminem konkursu.

………………………………………
Podpis uczestnika

………………………………………………
Podpis opiekuna
(w przypadku osoby niepełnoletniej)

