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Załącznik do Zarządzenia  
Nr ON.0050.1760.2021.PS 
Prezydenta Miasta Bielska-Białej  
z dnia 15 marca 2021 r. 
 
 

Regulamin konkursu na przepisy kulinarne do książki kucharskiej: 

„Seniorzy serwują 70 dań na 70 lat!” 

 

Regulamin 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowo zasady konkursu na przepisy 

kulinarne do książki kucharskiej: „Seniorzy serwują 70 dań na 70 lat!” 

2. Konkurs organizowany jest przez Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski 

w Bielsku-Białej, z siedzibą: 43-300 Bielsko-Biała pl. Ratuszowy 1, zwane 

dalej „Organizatorem”, w ramach obchodów siedemdziesiątej rocznicy 

połączenia miast Bialska i Białej. 

3. Celem Konkursu jest odszukanie, spisanie i przedstawienie w formie 

książkowej przepisów kulinarnych, jakie od lat goszczą na stołach 

mieszkańców Bielska-Białej. Przepisy te powinny wpisywać się w 

wielokulturową tradycję kulinarną i być historycznie powiązane z obydwoma 

miastami. Autorzy w krótkim opisie powinni wskazać skąd prezentowany 

przepis pochodzi, jakie jest jego zakorzenienie społeczne i kulturowe, w jaki 

sposób jest związany z Bielskiem lub Białą, skąd znalazł się w rodzinie autora. 

4. Uczestnikiem Konkursu może być tylko osoba w wieku powyżej 60 roku życia 

zamieszkująca na terenie Miasta Bielska-Białej, zgłaszająca 1 (jeden) przepis 

w dowolnie wybranej kategorii. 

5. Praca konkursowa (przepis) musi zawierać opis i gramaturę składników, 

przepis wykonania, opis tła historycznego i pochodzenia dania, a także 

zdjęcia.  

 

§ 2. Szczegóły konkursu 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w poszczególnych kategoriach konkursu jest 

dostarczenie do dnia 9 kwietnia 2021 r. (liczy się data wpływu) do Wydziału 

Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 6, II 

piętro, pok. 225 – historycznego lub tradycyjnego przepisu kulinarnego z 

terenu miasta Bielska-Białej, zaprezentowanego na formularzu 

zgłoszeniowym wraz z maksymalnie 3 zdjęciami eksponującymi potrawę, 

wykonanymi w formacie JPEG (rozmiar nie mniej niż 500dpi każde), 

zapisanymi na dowolnym nośniku (np. CD, pendrive),  w zamkniętej kopercie 

opisanej: imieniem i nazwiskiem autora z dopiskiem „Konkurs na przepis do 

książki kucharskiej”. 
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2. Wymagane dane osobowe winny być podane na Formularzu zgłoszenia – 

stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.  

3. Brak wymaganego wieku, niezamieszkiwanie na terenie Miasta Bielska-

Białej, zgłoszenie się w więcej niż jednej kategorii czy przekroczenie terminu 

składania prac – spowoduje dyskwalifikację uczestnika. 

4. Potrawy mogą być zgłaszane w następujących kategoriach: 

- Przystawki (ordewry) i zakąski – kategoria obejmuje wszystkie dania, 

które mogą być serwowane przed daniem głównym, zarówno w ciepłej jak i 

zimnej formie oraz dania serwowane przy okazji spożywania różnorodnych 

trunków, 

- Zupy i dodatki – kategoria obejmuje wszystkie rodzaje zup wraz z 

towarzyszącymi im dodatkami takimi jak: kluski, kluseczki, makarony, drobne 

pierożki, paszteciki i wiele innych zgodnie z tradycyjnymi przepisami, 

- Dania główne – kategoria obejmuje dania mięsne, bezmięsne oraz rybne 

wraz z dodatkami, surówkami i sałatkami obiadowymi, 

- Ciasta i inne desery – kategoria obejmuje różnorodne słodkości które 

mogą być serwowane zarówno jako zwieńczenie dania głównego oraz jako 

słodki dodatek do kawy lub herbaty, 

- Nalewki i inne napoje – kategoria obejmuje różnorodne napoje o 

charakterze zdrowotnym, napary, nalewki, herbatki a także inne 

przygotowywane dla przyjemności takie jak poncze, kompoty czy lemoniady. 

5. Przepisy zgłoszone do konkursu oceni komisja powołana przez Prezydenta 

Miasta Bielska-Białej. 

6. Spośród zgłoszonych do konkursu przepisów wyłonione zostanie 70  dań, 

które zostaną opublikowane w pamiątkowej książce kucharskiej. 

7. Pozostałe nieopublikowane w książce przepisy mogą zostać udostępnione na 

stronie internetowej www.seniorzybielsko.pl . 

8. Laureatów – autorów przepisów wybranych do książki – pamiątkowym 

dyplomem nagrodzi Prezydent Miasta Bielska-Białej, podczas uroczystego 

spotkania, które odbędzie się w terminie i w miejscu uzgodnionym z 

Prezydentem Miasta; dla laureatów przewiduje się po 1 egzemplarzu książki. 

9. O zakwalifikowaniu się przepisu do publikacji, autorzy zostaną poinformowani 

telefonicznie lub e-mailem.  

10. O terminie spotkania z Prezydentem Miasta Laureaci zostaną poinformowani 

telefonicznie. Książkę należy odebrać osobiście w dniu wręczenia. 

11. Osoby zaproszone (uczestnicy konkursu) na spotkanie przyjeżdżają na 

własny koszt. 

12. Organizator nie zwraca dostarczonych przepisów oraz zdjęć na nośnikach, a 

udział w konkursie wymaga nieodpłatnego przeniesienia na Organizatora 

konkursu autorskich praw majątkowych do treści przepisu oraz pracy 

fotograficznej oraz wyrażenia zgody na korzystanie z tych praw. 

Przeniesienie, o którym mowa, obejmuje pola eksploatacji wymienione w art. 

50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 

http://www.seniorzybielsko.pl/
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pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.), a w szczególności: w 

zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy konkursowej – wytwarzanie 

określoną techniką jej egzemplarzy, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, 

na których pracę konkursową utrwalono – wprowadzanie do obrotu, 

użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w zakresie 

rozpowszechniania pracy konkursowej w sposób inny niż wyżej wymieniony – 

publiczne wystawienie na organizowanych przez organizatora konkursu 

wystawach, wyświetlenie, wprowadzanie do pamięci komputera i 

umieszczanie w sieci Internet, udostępnianie pracy konkursowej w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez 

siebie wybranym. 

 

§ 3. Komisja konkursowa 

1. Komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej 
przeprowadzi weryfikację zgłoszonych do konkursu przepisów pod kątem 
spełniania wymogów opisanych w § 1 pkt 3 Regulaminu oraz dokona wyboru 
70 najlepszych dań, które wraz z 1 wybraną fotografią zostaną opublikowane 
w pamiątkowej książce kucharskiej. 

2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: 
1) Adam Ruśniak - Zastępca Prezydenta Miasta Bielska-Białej, 
2) Ewa Swatek - Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu 

Miejskiego w Bielsku-Białej, 
3) Przemysław Smyczek - Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Urzędu 

Miejskiego w Bielsku-Białej, 
4) Jolanta Wikło - Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych i 

Handlowych w Bielsku-Białej, 
5) Agnieszka Ściera-Pytel pomysłodawczyni projektu „Kulinarne tradycje 

Bielska-Białej” w Budżecie Obywatelskim Bielska-Białej 2019 roku, 
6) Krzysztof Hankus - Właściciel Karczmy Rogata. 

3. Przewodniczącym Komisji jest Zastępca Prezydenta Miasta Bielska-Białej. 
4. Do obowiązków Przewodniczącego Komisji należy w szczególności: 

1) zwoływanie posiedzeń członków Komisji, 
2) czuwanie nad procedurą wyłonienia 70 laureatów, 
3) zatwierdzanie protokołów z posiedzeń Komisji. 

5. Członkowie Komisji pełnią swoje funkcje społecznie i nie otrzymują 
wynagrodzenia. 

 
 
 

§ 4. Tryb wyłaniania laureatów 

1. Po upływie terminu dostarczania przepisów, pracownicy Wydziału Polityki 
Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej dokonują weryfikacji 
nadesłanych prac pod kątem spełnienia kryteriów formalnych. 
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2. W przypadku stwierdzenia niespełnienia któregokolwiek z warunków 
Regulaminu Konkursu, pracownicy Wydziału Polityki Społecznej informują 
pisemnie Uczestnika o dyskwalifikacji i jej przyczynach.  

3. Przepisy, których zgłoszenie zostanie pozytywnie zweryfikowane pod 
względem formalnym, zostaną przekazane komisji konkursowej. 

4. Komisja konkursowa wyłoni spośród przekazanych jej przepisów łącznie 70 
dań w poszczególnych kategoriach poprzez przeprowadzenie głosowania. 

5. 70 przepisów zostanie opublikowanych wraz z 1 wybraną fotografią i danymi o 
autorze w okolicznościowej publikacji – książce kucharskiej z okazji 70 
rocznicy połączenia Miast Bielska i Białej.   

6. Komisja konkursowa podejmuje decyzję zwykłą większością głosów w 
głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy składu Komisji 
określonego w Regulaminie.  

7. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie. 
8. Przewodniczący Komisji Konkursowej przekaże Prezydentowi Miasta Bielska-

Białej informację o wybranych 70 przepisach wraz z wnioskiem o akceptację. 

 
§ 9. Postanowienia końcowe 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie w kopercie wraz z 

pracą konkursową (przepisem) formularza zgłoszeniowego zawierającego 

odpowiednie zgody, w tym zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz 

oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania 

danych. Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu dostępne są na 

stronach internetowych: www.seniorzybielsko.pl, https://bielsko-

biala.pl/polityka-spoleczna/aktualnosci oraz w Wydziale Polityki Społecznej 

Urzędu Miejskiego, pl. Ratuszowy 6, piętro 2, pokój 225. 

2. Tylko osoby spełniające wymagania Regulaminu konkursu zostaną 

dopuszczone do udziału w konkursie. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości odstąpienia od wydania 

publikacji książkowej, w przypadku wystąpienia okoliczności 

uniemożliwiających realizację zakładanego celu.  

4. Deklarując wzięcie udziału w Konkursie, w sposób przewidziany 
w Regulaminie, Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia Regulaminu. 

5. Wszelkie dodatkowe informacje na temat Konkursu można uzyskać 
w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej – telefon 
nr 33 49 71 492 lub e-mail: seniorzy@um.bielsko.pl.  

 

 

http://www.seniorzybielsko.pl/
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