
 

25 października 2020 

R E G U L A M I N  I M P R E Z Y  

Wydarzenie promujące dziedzictwo kulinarne i  kulturowe obszaru wschodniego 
Mazowsza oraz całego Podlasia, przez które przebiegał przez kilka wieków szlak 
Wielkiego Gościńca Litewskiego - trakt łączący stolice Korony Polskiej i Księstwa 
Litewskiego. 

Organizator:   Sokołowski Ośrodek Kultury w Sokołowie Podlaskim 

Partner:   Lokalna Organizacja Turystyczna Wielki Gościniec Litewski 

Fundatorzy nagród:  Miasto Sokołów Podlaski 
   Powiat Sokołowski 
   Młyn Braci Górskich w Repkach 

CEL IMPREZY 

• prezentacja regionalnych tradycji kulinarnych; 

• identyfikacja i zgromadzenie wiedzy o oryginalnych produktach i potrawach z regionów 
na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego (dalej WGL); 

• poszukiwanie produktów i potraw specyficznych dla regionów na szlaku WGL, które 
mogą stać się jego wizytówką; 

• popularyzacja kuchni regionalnej, jako atrakcji turystycznej na szlaku WGL. 



FORMA IMPREZY 

• jarmark gastronomiczny 

• konkurs kulinarny 

• warsztaty kulinarne 

• zajęcia artystyczno-kulturalne 

DATA I MIEJSCE IMPREZY 

• niedziela, 25 października 2020 r. 

• Sokołowski Ośrodek Kultury w Sokołowie Podlaskim: 
- jarmark gastronomiczny: teren wokół budynku SOK 
- konkurs kulinarny: Galeria DOM w SOK 
- warsztaty kulinarne: sala widowiskowa SOK 
- zajęcia artystyczno-kulturalne: pracownia plastyczna SOK oraz Muzeum WGL 

UCZESTNICY 

• koła gospodyń wiejskich  

• szkoły, stowarzyszenia itp. 

• osoby indywidualne 

JARMARK GASTRONOMICZNY 

Podczas jarmarku Turnieju Smaków organizowane są stoiska, na których wystawcy 
sprzedają swoje produkty gastronomiczne, szczególnie związane z dziedzictwem 
kulinarnym szlaku WGL, czyli wschodniego Mazowsza oraz Podlasia. 

Podczas kiermaszu nie organizuje się stoisk z rękodziełem ludowym, artystycznym itp. 

ZASADY UCZESTNICTWA W JARMARKU GASTRONOMICZNYM W TRAKCIE 
PANDEMII COVID-19 

• Wystawcy chętni do uczestnictwa w kiermaszu proszeni są o przesłanie wypełnionej 
karty zgłoszenia i deklaracji RODO (wzory w załączeniu)  
na adres: zgloszenia@sokolowskakultura.pl  
oraz uiszczenie opłaty w wysokości 50 zł na rachunek bankowy SOK: 
85 1240 2715 1111 0000 3272 6222  
tytuł wpłaty (przelewu): TURNIEJ SMAKÓW 
do dnia 16 października 2020 r.  
Karty i deklaracje wypełnione częściowo bądź nieczytelnie nie będą przyjmowane. 

• W pierwszej kolejności przyjmowane są zgłoszenia kół gospodyń wiejskich.  
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń (ilość miejsc ograniczona!). 

• Wystawcy zobowiązani są do zapewnienia na stoiskach stosownych środków ochrony 
osobistej oraz środków dezynfekujących. Zaleca się również ustawienie płynów 
dezynfekujących dla gości odwiedzających stoisko. 



• Wystawca powinien zapewnić środki ochrony osobistej dla pracowników/osób 
świadczących usługi. Każdy wystawca musi posiadać rękawiczki, maseczkę 
lub przyłbicę. 

• Stoiska będą rozstawione w odległości 1,5 m od siebie. 

• Uczestnicy jarmarku przygotowują swoje stoiska w dniu imprezy  
tj. dnia 25 października 2020 r. od godz. 800. 

• Podczas Turnieju Smaków nie mogą być wystawiane ani sprzedawane wyroby szkodliwe 
dla zdrowia, a także wyroby alkoholowe, tytoniowe oraz produkty psychoaktywne. 

• Każdy wystawca Turnieju Smaków przyjmuje na siebie własną, odrębną i całkowitą 
odpowiedzialność za swoje stanowisko oraz wystawiane i sprzedawane produkty, ich 
jakość i wpływ na zdrowie osób kupujących. Jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu nie 
mogą obciążać organizatora imprezy, partnera czy fundatorów nagród. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w każdym momencie 
bez podania przyczyny oraz do ostatecznej interpretacji jego postanowień. 

• Zgłoszenie do udziału w Turnieju Smaków równoznaczne jest z akceptacją niniejszego 
regulaminu. 

KONKURS KULINARNY 

Zakres tematyczny konkursu: potrawy regionalne charakterystyczne dla terenów, przez 
które przebiega szlak Wielkiego Gościńca Litewskiego (wschodnie Mazowsze oraz 
Podlasie) przygotowane z wykorzystaniem produktów sezonowych charakterystycznych 
dla powyższych regionów, w tym: potrawy z ziemniaków, mięs, owoców i  warzyw 
jesiennych oraz grzybów. 

Potrawy regionalne zgłoszone do konkursu powinny charakteryzować się szczególnymi 
cechami, często wynikającymi ze specyficznych warunków kulturowych, klimatycznych 
i glebowych regionu i miejscowości, z której pochodzą. Powinny być wytwarzane w małej 
skali, tradycyjnymi metodami, ze składników lokalnie dostępnych, wywodzić się z tradycji 
i  kultywowanych na danym terenie zwyczajów oraz powinny być od dawna znane 
w okolicy.  

Tegoroczny konkurs odbywa się pod hasłem „Fantazja na talerzu. Pasty z  jesiennych 
warzyw”. Pasty z warzyw to doskonałe urozmaicenie nie tylko kanapek, to idealny dodatek 
do różnych potraw czy farsz do nadziewanych warzyw typu: papryka, bakłażany, cukinie. 
dynie itp. Tylko od pomysłowości i fantazji gospodyni zależy z czego możemy je wykonać 
i  jak je podać, aby zachwycić mógł ich piękny wygląd, intensywna barwa oraz oryginalny 
smak.  

Uczestnik zobowiązany jest do przywiezienia potrawy konkursowej w temperaturze 
odpowiedniej do podania. 

Wszystkie zgłoszone do konkursu potrawy oceni powołana przez organizatora komisja 
jurorska. 

Podczas oceny będą brane pod uwagę: adekwatność regionalna i sezonowa, walory 
smakowe, wygląd, oryginalność receptury, a także sposób prezentacji potrawy. 



ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE KULINARNYM 

• Osoby chętne do uczestnictwa w konkursie Turnieju Smaków proszeni są o przesłanie 
wypełnionej karty zgłoszenia i deklaracji RODO (wzory w załączeniu)  
na adres: zgloszenia@sokolowskakultura.pl  
do dnia 16 października 2020 r. Karty i deklaracje wypełnione częściowo bądź 
nieczytelnie nie będą przyjmowane. 

• Wszyscy uczestnicy zakwalifikowani do udziału w imprezie otrzymają potwierdzenie 
z Sokołowskiego Ośrodka Kultury. 

• Potrawy konkursowe prezentowane będą na specjalnym stole wystawowym, 
w określonych miejscach wskazanych przez organizatora. 

• Uczestnicy konkursu potrawy przeznaczone do oceny przywożą do budynku 
Sokołowskiego Ośrodka Kultury w dniu Turnieju tj. dnia 25 października 2020 r. 
od godz. 1000. 

• Do konkursu można zgłosić tylko jedną potrawę przypisaną do odpowiedniej kategorii. 

• Każdy z uczestników konkursu zobowiązany jest przygotować potrawę zdrową, 
ze szczególnym uwzględnieniem zasad higieniczno-sanitarnych. 

• Każdy uczestnik konkursu kulinarnego podczas Turnieju Smaków przyjmuje na siebie 
własną, odrębną i całkowitą odpowiedzialność za swoją potrawę, jej jakość i wpływ 
na zdrowie jurorów i innych osób spożywających. Jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu 
nie mogą obciążać organizatora imprezy, partnera czy fundatorów nagród. 

• Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi o godzinie 1400. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w każdym momencie bez 
podania przyczyny oraz do ostatecznej interpretacji jego postanowień. 

• Zgłoszenie do udziału w konkursie kulinarnym Turnieju Smaków równoznaczne jest 
z akceptacją niniejszego regulaminu. 

WARSZTATY KULINARNE 

Warsztaty kulinarne podczas Turnieju Smaków odbędą się w sali widowiskowej SOK. 
Uczestnictwo w warsztatach ma formułę otwartą - zajęcia są skierowane do ogółu 
mieszkańców Sokołowa Podlaskiego i regionu.  
Warsztaty prowadzone przez zaproszonego przez organizatora gościa będą miały 
charakter pokazu kulinarnego z omówieniem i degustacją. 

INFORMACJE DODATKOWE 

Alina Simanowicz oraz Katarzyna Hardej 

Sokołowski Ośrodek Kultury 

zgloszenia@sokolowskakultura.pl 

tel. 25 787 24 38 



TURNIEJ SMAKÓW - JESIEŃ NA WIELKIM GOŚCIŃCU LITEWSKIM 

JARMARK GASTRONOMICZNY 

KARTA ZGŁOSZENIA WYSTAWCY  

Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem imprezy „TURNIEJ SMAKÓW - JESIEŃ NA 

WIELKIM GOŚCIŃCU LITEWSKIM” organizowanym przez Sokołowski Ośrodek Kultury  

w dniu 25 października 2020 r., akceptuję wszystkie jego postanowienia i zobowiązuję się ich 

przestrzegać. 

Oświadczam, że znane mi są obowiązujące przepisy prawne, a w szczególności sanitarne, 

dotyczące wytwarzania, przechowywania i sprzedaży produktów gastronomicznych  

oraz zobowiązuję się ich przestrzegać. 

Przyjmuję na siebie pełną i wyłączną odpowiedzialność za sprzedawane przeze mnie produkty 

gastronomiczne. 

                 data  i miejscowość                                              czytelny podpis indywidualnego wystawcy lub kierownika Koła Gospodyń Wiejskich / szkoły / stowarzyszenia 

DANE WYSTAWCY

imię i nazwisko lub 
nazwa koła gospodyń 

wiejskich, szkoły  
lub stowarzyszenia

adres

telefon

e-mail

OPIS WYSTAWIANYCH PRODUKTÓW

rodzaj

dodatkowe uwagi



TURNIEJ SMAKÓW - JESIEŃ NA WIELKIM GOŚCIŃCU LITEWSKIM 

KONKURS KULINARNY 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA 

Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem imprezy „TURNIEJ SMAKÓW - JESIEŃ NA 

WIELKIM GOŚCIŃCU LITEWSKIM” organizowanym przez Sokołowski Ośrodek Kultury  

w dniu 25 października 2020 r., akceptuję wszystkie jego postanowienia i zobowiązuję się ich 

przestrzegać. 

Oświadczam, że znane mi są obowiązujące przepisy prawne, a w szczególności sanitarne, 

dotyczące wytwarzania i przechowywania produktów gastronomicznych oraz zobowiązuję się ich 

przestrzegać. 

Przyjmuję na siebie pełną i wyłączną odpowiedzialność za prezentowaną przeze mnie potrawę. 

                 data  i miejscowość                                              czytelny podpis indywidualnego uczestnika lub kierownika Koła Gospodyń Wiejskich / szkoły / stowarzyszenia 

DANE UCZESTNIKA

imię i nazwisko lub 
nazwa Koła Gospodyń 

Wiejskich, szkoły  
lub stowarzyszenia

adres

telefon

e-mail

OPIS POTRAWY KONKURSOWEJ

nazwa, rodzaj,  
użyte składniki itp.

dodatkowe uwagi  
(np. region, historia, 
zwyczaje związane 

z podawanie potrawy)



KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA WYKORZYSTANIA I PRZETWARZANIA 

DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem danych osobowych Pani/Pana  jest Dyrektor Sokołowskiego Ośrodka 
Kultury z siedzibą przy ul. Wolności 27 08-300 Sokołów Podlaski 
e-mail: sekretariat@sokolowskakultura.pl 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO), informuję że: 
1) Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka przetwarzane będą na podstawie. 
art. 6 ust 1 pkt b RODO, w celu organizacji imprezy „Turniej Smaków - Jesień na Wielkim 
Gościńcu Litewskim” w dniu 25 października 2020 r. w Sokołowskim Ośrodku Kultury 
oraz promocji działań Sokołowskiego Ośrodka Kultury. 
2) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne w związku z udziałem 
w  imprezie „Turniej Smaków - Jesień na Wielkim Gościńcu Litewskim” w dniu 
25 października 2020 r. w Sokołowskim Ośrodku Kultury. Przy zgłoszeniu swego udziału 
w imprezie jest Pani/Pana zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania 
danych osobowych będzie niemożność udziału w Turnieju Smaków. 
3) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się 
w  państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej 
oraz Islandia, Lichtenstein i Norwegia). 
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania imprezy  „Turniej 
Smaków - Jesień na Wielkim Gościńcu Litewskim” w dniu 25 października 2020 r. 
w Sokołowskim Ośrodku Kultury, a także po jej zakończeniu do momentu wygaśnięcia 
roszczeń, jak również wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa. 
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu. W tym celu należy zawiadomić Administratora w formie pisemnej. 
6) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@sokolowpodl.pl 
7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza 
przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r (RODO). 
8) Zgodnie z obowiązującym prawem Pani/Pana dane Sokołowski Ośrodek Kultury może 
przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np.  podwykonawcom 
naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie 
obowiązującego prawa. 

data  i miejscowość                                              czytelny podpis indywidualnego wystawcy lub kierownika Koła Gospodyń Wiejskich / szkoły / stowarzyszenia 

mailto:iod@sokolowpodl.pl


ZGODA NA WYKORZYSTANIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  
ORAZ WIZERUNKU UCZESTNIKA IMPREZY 

TURNIEJ SMAKÓW - JESIEŃ NA WIELKIM GOŚCIŃCU LITEWSKIM 

1. Ja niżej podpisany, niniejszym udzielam zgody Sokołowskiemu Ośrodkowi Kultury w Sokołowie 
Podlaskim do gromadzenia i przetwarzania moich danych osobowych, a także do nieodpłatnego 
prawa do  gromadzenia, dysponowania i  wykorzystywania zdjęć, materiałów filmowych 
i telewizyjnych, na których utrwalony jest mój wizerunek. 

2. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalenie, powielanie i przetwarzanie wskazanych materiałów 
za pośrednictwem dowolnego medium, w ramach imprezy „Turniej Smaków - Jesień na Wielkim 
Gościńcu Litewskim” w dniu 25 października 2020 r. w Sokołowskim Ośrodku Kultury w celach 
jej popularyzacji oraz promocji działalności Sokołowskiego Ośrodka Kultury. 

3. Równocześnie zrzekam się wszelkich praw związanych z kontrolą i zatwierdzeniem 
każdorazowego wykorzystania zdjęć z wizerunkiem, także przypadku wykorzystania ich w celu 
łączenia z innymi obrazami za pośrednictwem technik cyfrowych. 

W Y R AŻA M  Z G O DĘ    

proszę wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI: 

imię i nazwisko indywidualnego wystawcy lub kierownika koła gospodyń wiejskich / szkoły / stowarzyszenia 

  

data  i miejscowość                                                                 podpis indywidualnego wystawcy lub kierownika Koła Gospodyń Wiejskich / szkoły / stowarzyszenia


