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REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO WORLDSKILLS POLAND  

W KONKURENCJI GOTOWANIE  
W DNIU 30 WRZEŚNIA 2019 r. 

 
ORGANIZATOR 

 
1. Wyłącznym organizatorem Konkursu WorldSkills Poland 2019 (Organizator) jest Fundacja 

Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. 
2. Adres Organizatora to: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 

Warszawa, tel. +48 22 463 10 96, e-mail: worldskillspoland@frse.org.pl, z dopiskiem: Konkurs 
WorldSkills Poland - 2019 . 

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Konkurs jest organizowany dla uczestników stale zamieszkujących na terenie Polski 

i posiadających polskie obywatelstwo.  
2. Zwycięzca Konkursu może zostać powołany do polskiej Drużyny, jako reprezentant Polski na 

EuroSkills 2020 oraz może zostać kandydatem do reprezentowania Polski na konkursie 
WorldSkills 2021 w konkurencji Gotowanie.  

3. Decyzję w zakresie opisanym w ust. 2 podejmuje Delegat Techniczny wraz z Ekspertem 
(osoby z ramienia Organizatora) na podstawie osiągnięć i stanu posiadanej wiedzy oraz 
dotrzymania progu wieku deklarowanego przez organizację WorldSkills International (tj. 
nieprzekraczającego 22 roku życia). 

4. Regulamin Konkursu zawiera zasady i warunki uczestnictwa i jest wiążący dla Organizatora 
i uczestników. 

5. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki określone 
Regulaminem. 

 
KAPITUŁA WORLDSKILLS POLAND W KONKURENCJI GOTOWANIE 2019 

 
1. Organizator powołuje Kapitułę. 
2. Kapituła jest ciałem doradczym Organizatora. 
3. W skład Kapituły wchodzą eksperci z branży Gotowanie.   
4. Organizator ma prawo w dowolnym momencie dokonywać zmiany składu Kapituły. 

 
 OGÓLNE ZASADY PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU WORLD SKILLS POLAND W KONKURENCJI 

GOTOWANIE 2019 
 

1. Konkurs składa się z 3 etapów:  
a) etap I – wysłanie Zgłoszenia do Konkursu (Załącznik nr 1 do Regulaminu) do dnia 2 sierpnia  

2019 roku na adres: worldskillspoland@frse.org.pl w tytule maila: konkurs WorldSkills Poland 
2019; 

b) etap II – wybór kandydatów do Finału Konkursu - ogłoszenie listy nominowanych - 15 
sierpnia  2019 r. Organizator dopuszcza przeprowadzenie uzupełniających rozmów lub 
dodatkowych rozmów rekrutacyjnych w przypadku niemożliwości wyboru kandydatów na 
podstawie formularzy zgłoszeniowych; 

c) etap III – Konkurs finałowy – 30 września 2019 r. 
2. Do Konkursu zostaną wytypowani kandydaci – wybrani na podstawie konkursu zgłoszeń. 

Nominację otrzymuje 10 najlepszych kandydatów wybranych przez Kapitułę. Uczestnicy są 
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zobowiązani do przekazania Organizatorowi w formie pisemnej następujących danych: imię 
i nazwisko; PESEL; nr dowodu osobistego; data urodzenia; adres zamieszkania: miejscowość, 
kod pocztowy, ulica, nr domu/mieszkania; przynależny Urząd Skarbowy, adres e-mail, nr tel. 
komórkowego - w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników I etapu Konkursu. 

3. Nagrody w Konkursie będą wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 26 
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2018, poz. 1509 j.t. ze zm.). 

4. Organizator informuje, że uczestnik potwierdzając swój udział w Konkursie, wyraża zgodę na 
publikację, utrwalenie i zwielokrotnienie oraz publiczne wykorzystanie swojego wizerunku 
(ze wskazaniem imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, miejscowości) bez ograniczeń 
czasowych i terytorialnych w materiałach Organizatora i podmiotów z nim współpracujących, 
w szczególności w reklamach zewnętrznych, reklamach prasowych, Internecie, w całości 
nieodpłatnie. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie, o którym mowa w zdaniu 
poprzedzającym złożą jego przedstawiciele ustawowi. 

5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest potwierdzenie drogą mailową na adres e-mail: 
worldskillspoland@frse.org.pl przez nominowanych Uczestników przyjęcia nominacji do dnia 
20 sierpnia 2019. 

6. Konkurs finałowy odbędzie się 30 września 2019 r. w Poznaniu  - miejsce Konkursu zostanie 
podane do 15 sierpnia 2019.  

7. W przypadku, kiedy uczestnik nominowany do finału Konkursu nie prześle potwierdzenia 
udziału we wskazanym terminie, Organizator wyklucza go z Konkursu. 

 
UCZESTNICY 

 
1. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności 

prawnych oraz pracujących zawodowo lub uczących się, którzy do 16 września 2020 roku 
ukończą 18 lat i nie są urodzeni przed 1 stycznia 1995 roku. 

2. Uczestnik Konkursu  bierze udział w Konkursie indywidualnie.   
3. Każdy uczestnik Konkursu wysyłając formularz zgłoszenia powinien posiadać rekomendację 

instytucji (np.: szkoły, stowarzyszenia, izby) lub pracodawcy, które zobowiązują się do 
zapewnienia zawodnikowi zaplecza infrastrukturalnego oraz trenera na czas przygotowania 
do konkursu EuroSkills 2020.  

4. Uczestnik jest oceniany za: organizację pracy, przygotowanie stanowiska pracy, umiejętności 
zawodowe, smak, estetykę i sposób podania pracy konkursowej zgodnie z załącznikiem nr 3 
do Regulaminu. 

 
FINAŁ KONKURSU 

 
1. Finał Konkursu trwa jeden dzień. W Finale może wystartować do 10 uczestników.   
2. Finaliści startują według harmonogramu startów. 
3. Podanie kolejności startu nastąpi na odprawie w dniu 29.09.2019 r.  
4. Zadaniem konkursowym podczas finału Konkursu, jest wykonanie od podstaw, przekąski 

ciepłej i dania głównego oraz zadania sprawdzającego podstawowe umiejętności z zakresu 
sztuki kulinarnej, na zasadach określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu:  

a) przekąska ciepła o gramaturze 90 - 120 gr, która ma składać się minimum ze składników 
obowiązkowych, 1 sosu, 2 dodatków, a składnikiem obowiązkowym jest pomidor.  

b) danie główne o gramaturze 200 - 240 gr, które ma składać się minimum ze składników 
obowiązkowych, 1 sosu, skrobi i jedno dowolne warzywo w 3 postaciach. Składniki 
obowiązkowe to: pstrąg , 1 tajemniczy składnik dostarczony przez organizatora w dniu 
konkursu. 
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5. W dniu Finału Konkursu w ramach zadania będzie miała miejsce kuchenna bitwa, podczas 
której Uczestnicy zaprezentują swoje umiejętności krojenia warzyw i owoców tajemniczego 
składnika (marchew, ziemniak lub jabłko), który Organizator dostarczy na bitwę, w julienne 
(równe słupki o długości 5 cm, kwadrat w przekroju poprzecznym 2 x 2 mm). Do oceny 
Uczestnicy zaprezentują 50 gr julienne.  

6. Wysyłając opisy dań konkursowych uczestnik powinien ująć podane  
w pkt. 4 powyżej informacje, stosując zasadę dowolności w przypadku, gdy Organizator nie 
sprecyzował szczegółów technicznych zadania. 

7. Uczestnicy Konkursu przygotują po 5 porcji przekąski ciepłej i dania głównego, w tym 1 porcja 
będzie eksponowana w gablocie konkursowej. 

8. Opis przebiegu Konkursu zawarty jest w Załączniku nr 2 do Regulaminu. 
9. Dania konkursowe finału Konkursu zostaną ocenione przez skład sędziowski, degustacyjny 

i techniczny, który  powołuje Organizator. 
10. Decyzje składu sędziowskiego są ostateczne i wiążące dla uczestników Konkursu. 
11. Kryteria oceny zawarte są w Załączniku nr 3 do Regulaminu.  

 
NAGRODY 

 
1. Zwycięzca Konkursu zostanie ogłoszony w czasie uroczystej Gali w dniu 30 września 2019 r. 
2. Główną nagrodą zwycięstwa w Konkursie jest możliwość startu na EuroSkills 2020 w Austrii, 

jako zawodnik reprezentujący Polskę. 
3. Pierwsza Nagroda: Medal, Certyfikat uczestnictwa oraz upominki od Organizatora 

i Sponsorów, udział w cyklu przygotowawczym do startów na EuroSkills 2020 oraz WorldSkills 
2021. 

4. Druga Nagroda: Medal, Certyfikat uczestnictwa oraz upominki od Organizatora i Sponsorów; 
uprawnienie rezerwowe na EuroSkills 2020, 

5. Trzecia Nagroda: Medal, Certyfikat uczestnictwa oraz upominki od Organizatora i Sponsorów; 
uprawnienie rezerwowe na EuroSkills 2020. 

 
 

PRAWA AUTORSKIE 
 

1. Uczestnicy Konkursu gwarantują, że do przesłanych materiałów (w tym do receptury oraz 
zdjęć) przysługują im odpowiednie prawa autorskie oraz prawa do wizerunku, umożliwiające 
ich reprodukcję, rozpowszechnianie i publikowanie. 

2. Z tytułu złożonego powyżej oświadczenia uczestnicy przyjmują na siebie pełną 
odpowiedzialność prawną. W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich 
uczestnicy, po zawiadomieniu ich przez Organizatora, przystąpią do niezwłocznego 
wyjaśnienia sprawy oraz wystąpią przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko, 
a nadto zaspokoją wszelkie uzasadnione roszczenia, a w razie ich zasądzenia od Organizatora, 
regresowo zwrócą całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, 
włączając w to koszty procesu i obsługi prawnej, a także naprawią wszelkie inne szkody 
wynikające z wyżej opisanych roszczeń osób trzecich. 

3. Uczestnicy Konkursu w momencie otrzymania kwalifikacji do drużyny WorldSkills Poland 
2020 przenoszą na Organizatora autorskie prawa majątkowe do przesłanych materiałów 
(w tym do receptury oraz zdjęć) oraz prawa do rozpowszechniania opracowań, materiałów 
obejmujące, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, następujące pola eksploatacji: 
utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do 
pamięci komputera, publiczne wykonanie i publiczne odtwarzanie, wystawianie, 
wyświetlanie, najem, dzierżawa, nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo 
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bezprzewodowej przez stacje naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne 
i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną, 
publikacja i dystrybucja poprzez Internet. 

4. Uczestnicy Konkursu upoważniają Organizatora, z prawem udzielania dalszych upoważnień, 
do wykorzystania wszelkich materiałów przekazanych przez siebie dla celów Konkursu, 
w szczególności wprowadzania ich do pamięci komputera lub innego urządzenia, 
przetwarzania materiałów oraz ich publikacji i rozpowszechniania w związku z Konkursem bez 
ograniczeń czasowych. 
  

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Konkursem jest Organizator. 
Dane przetwarzane będą przez Organizatora w celu i zakresie związanym z organizacją, 
przeprowadzeniem i rozliczeniem zgodnie z Regulaminem. Podanie danych osobowych jest 
dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia udział albo sędziowanie w Konkursie. 

2. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pod 
adresem e-mail: iod@frse.org.pl 

3. Dane osobowe uczestników i sędziów będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi 
w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 
119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania 
RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa i Regulaminem. 

4. Organizator może ujawniać dane osobowe podmiotom świadczącym na jego rzecz usługi 
prawne, fotograficzne, usługi IT, serwisowe, marketingowe, drukarskie, kolportażowe, 
pocztowe, kurierskie, bankowe. Organizator może ujawnić dane osobowe sędziów 
i uczestników Konkursu również podmiotom administrującym stronami internetowymi, 
portalami społecznościowymi Facebook, Twitter itp. 

5. W związku z publikacją zdjęć na portalu Facebook Organizator może przekazywać dane 
osobowe do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 
2016/1250 z dnia 12 Lipca 2016 r. przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności 
UE-USA. 

6. Podstawę przetwarzania danych osobowych Uczestników stanowi art. 6 ust. 1 lit b) RODO – 
realizacja umowy (niniejszego Regulaminu) oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie 
obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze np. w zakresie rozliczenia Konkursu, 
rachunkowości i podatków. Organizator może również przetwarzać dane osobowe w celu 
prowadzenia marketingu bezpośredniego i promocji Konkursu oraz wydarzeń typu WorldSkills 
oraz EuroSkills, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 
Organizator może przetwarzać dane osobowe również w celu ustalenia, dochodzenia lub 
obrony roszczeń, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) 
RODO. 

7. Za zgodą uczestnika Konkursu, sędziego lub innej osoby, której przetwarzane przez 
Organizatora dane osobowe dotyczą, ich dane osobowe mogą być przetwarzane w celach 
każdorazowo wskazanych w klauzuli zgody, np. w celach marketingowych i promocyjnych na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W przypadku przetwarzania danych osobowych na 
podstawie zgody można ją cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla celu realizacji i rozliczenia 
Konkursu WorldSkills Poland 2019, ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pozostających 
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w związku z realizacją i rozliczeniem WorldSkills Poland 2019, a także, jeżeli wymagają tego 
przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

9. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora w granicach przepisów 
prawa przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia 
danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) przeniesienia danych, f) wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych przez Organizatora w celu wypełnienia 
jego prawnie uzasadnionych interesów w szczególności w celu prowadzenia marketingu 
bezpośredniego. 

10. Realizacja uprawnień, o których mowa w pkt. 9 powyżej może odbywać się poprzez pisemne 
wskazanie swoich żądań przesłane na adres Organizatora lub na adres inspektora ochrony 
danych iod@frse.org.pl 

11. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez organizatora przysługuje również 
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż 
przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora narusza przepisy RODO 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2019 r.  
2. Organizator będzie wymagał od uczestników Konkursu oraz od sędziów złożenia oświadczeń 

o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i jego akceptacją. 
3. Organizator oraz inne podmioty współpracujące z nim przy organizacji Konkursu  nie ponoszą 

odpowiedzialności za błędy i uchybienia osób lub podmiotów trzecich i wynikłe z nich 
ewentualne opóźnienia, bądź nieprawidłowości w przebiegu Konkursu WorldSkills Poland.  

4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. 
5. Koszt noclegu Uczestnika pokrywa Organizator. 
6. Wszelkie opisy Konkursu wykorzystane w materiałach reklamowych oraz promocyjnych 

Konkursu WorldSkills Poland 2019 mają wyłącznie charakter ogólny i informacyjny. 
7. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w Regulaminie . 
8. Informacji dodatkowych w zakresie kwestii technicznych udziela: Paweł Salamon (tel. 

+48 600 179 130), zaś kwestii organizacyjnych Paulina Machera (+48 664 902 381). 
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