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Załącznik nr 1 Regulaminu Wojewódzkiego Konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu 
Województwa Łódzkiego pn.: „Łódzkie smakuje” 

 

 
 

Formularz zgłoszenia udziału w Wojewódzkim Konkursie kulinarnym dla Kół Gospodyń 
Wiejskich z terenu Województwa Łódzkiego  

pn.: „Łódzkie smakuje” 

 
________________________________________________________________________ 

 

 

Nazwa koła gospodyń wiejskich 

 

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

Imię i nazwisko przewodniczącej koła, adres do korespondencji, nazwa powiatu, numer 

telefonu, adres  e-mail 

 

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

Kategoria konkursowa (należy zaznaczyć jedną z trzech kategorii): 

 

              Wytrawne smaki Łódzkiego 

 

              Słodkie smaki Łódzkiego 

 

              Wigilijne smaki Łódzkiego 

  

 

Nazwa potrawy/wypieku zgłaszanego do konkursu 

 

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

 

 

Krótki opis dotyczący historii potrawy/wypieku, powiązania z terenem pochodzenia 

koła gospodyń wiejskich: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Sposób przygotowania (przepis) potrawy/wypieku oraz wszystkie składniki podane 

wraz z gramaturą: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 
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  Oświadczam, że chcę wziąć udział w konkursie.  
 
 

  Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu i akceptuję jego 
postanowienia  

  
 

 Zapoznałem/am się z Klauzulą RODO 
 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie nazwy KGW, imion i nazwisk osób 
reprezentujących, danych adresowych, wizerunku, autorskich przepisów na 
potrawy/wypieki zgłoszone do Konkursu w związku z jego organizacją, a także 
poprzez publikację na stronach internetowych: http://lodzkie.ksow.pl/ i 
http://lodzkie.pl , w publikacji promującej potrawy i wypieki cukiernicze, będące  
kulinarnymi wizytówkami regionu łódzkiego, którego wydawcą będzie Urząd 
Marszałkowski Województwa Łódzkiego. a także otrzymywanie drogą 
elektroniczną informacji o działaniach podejmowanych przez Urząd 
Marszałkowski. 

 

 Wyrażam zgodę na podawanie przez administratora danych osobowych do 
publicznej wiadomości mojego imienia i nazwiska, danych dotyczących KGW, 
autorskich przepisów na potrawy/wypieki w celu publikacji na stronach: 
www.lodzkie.pl, www.lodzkie.ksow.pl, a także w publikacji promującej potrawy i 
wypieki cukiernicze, będące kulinarnymi wizytówkami regionu łódzkiego, 
którego wydawcą będzie Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 

 

  Oświadczam, że posiadam aktualne badania sanitarne. 

 
 
 
        …………………………………… 
 
                                                                      (data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania KGW)  
 
 
 
 
Informujemy, że istnieje możliwość zarejestrowania się jako Parter KSOW w bazie partnerów. 

Można to zrobić na stronie internetowej  KSOW. Zachęcamy do odwiedzenia portalu 
internetowego http://ksow.pl 

 
 


