
 

 

 

Konkurs Małopolskich Potraw i Wyrobów Regionalnych 

REGULAMIN III KONKURSU - PLEBISCYTU „Telewizja od Kuchni”  
REALIZOWANEGO W RAMACH DNIA OTWARTEGO „Telewizji Polskiej SA”  

w dniu 3 września 2016 roku 
 

1. Organizatorem konkursu - plebiscytu  „Telewizja od Kuchni",  odbywającego się podczas „Dnia 
otwartego TVP SA”, jest Oddział Terenowy TVP SA w Krakowie, z siedzibą w Krakowie przy ul. 
Krzemionki 30, 30 - 955 Kraków wspólnie ze Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski,  
z siedzibą w Krakowie przy Pl. Wszystkich Świętych 3/4, 31 – 004 Kraków, zwane dalej 
"Organizatorem". 

2. Uczestnikami biorącymi udział w Plebiscycie są gminy Województwa Małopolskiego 
reprezentowane przez: 
a) koła gospodyń wiejskich, 
b) gospodarstwa agroturystyczne, 
c) stowarzyszenia i inne organizacje. 

3. W rozumieniu niniejszego regulaminu, Plebiscyt oznacza konkurs, procedurę wyboru zwycięskiego 
produktu/wyrobu (gotowe dania i potrawy przygotowanej samodzielnie przez koła gospodyń 
wiejskich, gospodarstwa agroturystyczne, stowarzyszenia i inne organizacje,) przez telewidzów 
uczestniczących w „Dniu otwartym TVP SA” organizowanym przez Oddział Terenowy TVP SA w 
Krakowie.  

4. Zgłoszenia do Plebiscytu o którym mowa w pkt 3 uprawnione są gminy Województwa 
Małopolskiego, prezentujące swoje produkty/wyroby podczas kiermaszu w ramach 
organizowanego przez Oddział Terenowy TVP SA w Krakowie „Dnia otwartego Telewizji Polskiej 
SA”.  

5. Każda gmina uczestnicząca w konkursie może zgłosić do plebiscytu telewidzów po kilka 
produktów/wyrobów. 

6. Zgłoszenia do plebiscytu należy dokonać na „Formularzu zgłoszeniowym” stanowiącym załącznik 
do niniejszego regulaminu. 

7. Formularz zgłoszeniowy wypełniony i podpisany przez wójta, burmistrza lub upoważniona przez 
nich osobę należy przesłać na adres: 

TVP Kraków: ul. Krzemionki 30, 30-001 Kraków lub e-mailem na adres: julita.majcher@tvp.pl  
z dopiskiem: „Konkurs Małopolskich Potraw i Wyrobów Regionalnych” 
 
8. Zgłoszenia do plebiscytu należy dokonać najpóźniej do dnia 25 sierpnia 2016 roku. 

9. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 
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10. Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia zgłoszenia nie spełniającego warunków Regulaminu 
Plebiscytu. 

11. Jeśli liczba zgłoszeń jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje Organizator, 
decyduje kolejność zgłoszeń.  

12. W drodze plebiscytu telewidzowie w trakcie Dnia otwartego dokonują wyboru zwycięzcy  
plebiscytu. 

13. Produkty zgłoszone do plebiscytu powinny być dostępne na stoisku reprezentantów danej gminy - 
wystawcy. 

14. Produkt lub danie zgłoszone do plebiscytu powinno być w sposób widoczny oznaczone na stoisku 
gminy  jako „Produkt plebiscytu nr...”. 

15. Tabliczki do oznaczenia produktu, dania konkursowego zostaną dostarczone uczestnikom 
plebiscytu przez Organizatora w dniu odbywania się plebiscytu. 

16. Telewidz uczestniczący w plebiscycie oddaje głos na jeden wybrany produkt lub potrawę, poprzez 
wymienienie numeru produktu bądź nazwy gminy na kuponie plebiscytowym przygotowanym 
przez Organizatora. Kupony dostępne są na stoisku Organizatora jak również na stoiskach 
wystawców reprezentujących gminę. Telewidz uczestniczący w plebiscycie wrzuca wypełniony 
kupon do specjalnie przygotowanej, oznakowanej urny usytuowanej obok stoiska Organizatora lub 
obok sceny. 

17. Każdy telewidz biorący udział w plebiscycie może oddać jeden głos.   

18. Głosy nieważne to:  

a) dwa głosy oddane przez tę samą osobę tą samą gminę, 
b) głosy oddane na produkt nie zgłoszony do plebiscytu, 
c) głosy niekompletnie wypełnione. 
d) głosy oddane na innych drukach, niż kupon plebiscytowy 
 
20. Do obliczania głosów oddanych w plebiscycie Organizator powoła 3 osobową komisję. 

21. Wyniki plebiscytu zostaną ogłoszone publicznie przed zakończeniem Dnia Otwartego TVP SA. 

22. Wyniki plebiscytu ogłoszone przez Komisję są ostateczne i niepodważalne. Od ogłoszonych 
wyników nie przysługuje odwołanie. 

23. Wśród wszystkich telewidzów, uczestników Dnia Otwartego TVP SA, którzy oddadzą  głos  
w plebiscycie i którzy podadzą na kuponach dane osobowe i adres, rozlosowana zostanie nagroda 
główna - telewizor.  



 

 

24. Wylosowana osoba zobowiązana jest odebrać nagrodę osobiście.  

25. Podczas plebiscytu organizowanego w trakcie Dnia Otwartego TVP SA  Wszystkim uczestnikom 
konkursu TVP w Krakowie udostępni bezpłatnie miejsce na stoisko wystawiennicze na terenie otwartym 
wokół siedziby Telewizji w trakcie „Dnia Otwartego TVP”. Wystrój stoiska należy do Wystawcy. Dla 
uczestników, którzy nie dysponują własnym namiotem, przygotujemy zbiorczy, duży namiot, umiejscowiony 
na trawniku przed budynkiem TVP 3 Kraków, jednak ilość miejsca będzie tam ograniczona. 

26. Wystawca – reprezentujący daną gminę zobowiązany jest także w terminie do dnia 31 sierpnia 
2016r., przesłać Organizatorowi – TVP Kraków, następujące dokumenty: 

a) Wpis do ewidencji działalności gospodarczej (jeśli dotyczy), 
b) REGON (jeśli dotyczy), 
c) Decyzja SANEPID-u lub służb weterynaryjnych dotycząca działalności (jeśli dotyczy), 
d) Decyzja SANEPID-u lub służb weterynaryjnych na środek transportu (jeśli dotyczy). 

 
29. Wystawca i pracownicy stoiska podczas kiermaszu w trakcie Dnia Otwartego TVP SA, powinni 

dysponować aktualnymi książeczkami zdrowia i odzieżą ochronną. 
 
30. Regulamin Plebiscytu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na ich stronach internetowych. 
 
31. Dokonując zgłoszenia plebiscytowego, uczestnicy potwierdzają, że przyjmują bez zastrzeżeń  

i wyrażają zgodę na zasady Plebiscytu zawarte w niniejszym Regulaminie. 
 
32. Uczestnicy plebiscytu lub ich przedstawiciele ustawowi wyrażają zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  
(tj. z 2002r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późń. zm) w celach prowadzenia Plebiscytu, wyłonienia 
zwycięzcy i przyznawania nagrody. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA GMINY  
 

DO Konkursu Małopolskich Potraw i Wyrobów Regionalnych  
- PLEBISCYTU „Telewizja od Kuchni” 

W RAMACH DNIA OTWARTEGO TVP SA W KRAKOWIE 
„KRZEMIONKI”, 3 września 2016 r. 

 
1.  Gmina   …………..……………………………………………………..................................................... 

2.  Adres korespondencyjny ……………………………………………………........................................... 

3.  Imię i Nazwisko osoby kontaktowej…………………………………………………............................... 

4.  Telefon kontaktowy………………………………………adres e-mail:…………………………………... 

5.  Gmina reprezentowana jest przez: ……………………………………………....................................... 

 …………………………………………………………………………………………………………….. 

6.  Kontakt do  reprezentanta/ów gminy: ………………………………………………………………………………………………………………… 

7.  Środki transportu (celem zapewnienia miejsc parkingowych)........................................................... 

8.  Ilość osób obsługujących stoisko (celem zapewnienia identyfikatorów)............................................ 

9.  Napięcie 220 V na stoisku (tak/nie) 

 
Przyjmuję bez zastrzeżeń warunki Regulaminu Plebiscytu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach 
marketingowych zgodnie z wymogami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997. 

 
  

Miejscowość i data              Czytelny podpis Prezydenta, Burmistrza, Wójta 
                  lub osoby upoważnionej 

 
 
 
 ..........................................................          ........................................................ 
 

 
Formularz zgłoszenia należy przesłać pocztą na adres TVP Kraków: ul. Krzemionki 30, 30-001 Kraków 
lub e-mailem na adres: Julita.majcher@tvp.pl w terminie do 25 sierpnia br. 
 
Decyduje kolejność zgłoszeń. 
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