
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

REGULAMIN KONKURSU SOMMELIERSKIEGO  
 

„VIVA IL WINO” 
 

I edycja  Konkursu dla absolwentów szkół gastronomicznych, kelnerów, sommelierów,  
pracowników branży gastronomiczno – hotelarskiej z województwa kujawsko-pomorskiego 

 
 

I. Postanowienia wstępne 
 

1) Konkurs - I Edycja Konkursu sommelierskiego dla absolwentów szkół gastronomicznych, 

kelnerów, sommelierów,  pracowników branży gastronomiczno – hotelarskiej z województwa 

kujawsko-pomorskiego realizowanego w ramach działalności statutowej Fundacji, której 

celem jest m.in. działalność na rzecz aktywizacji społeczno – zawodowej oraz propagowanie 

europejskiego poziomu edukacji.   

 

2) Organizator i Wykonawca Konkursu:  

Organizatorem oraz Wykonawcą konkursu jest Fundacja Gospodarcza „Pro Europa” z siedzibą 

w Toruniu, ul. Warszawska 4/7, NIP: 956-208-77-32,  

email:  proeuropa@fundacja-proeuropa.org.pl   www. http://fundacja-proeuropa.org.pl/ 
 

Wykonawca odpowiada za techniczną i merytoryczną organizację Konkursu 

 

3) Uczestnicy Konkursu – pełnoletni absolwenci szkół gastronomicznych, kelnerzy, sommelierzy,  

pracownicy branży gastronomiczno – hotelarskiej z województwa kujawsko-pomorskiego  

 

4) Regulamin Konkursu oraz ogłoszenie dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

internetowej  www. http://fundacja-proeuropa.org.pl/ jak również na profilu Facebook 

Organizatora 

 

5) Konkurs odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie, a zgłoszenie udziału w Konkursie 

jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu i potwierdzeniem 

zapoznania się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.  

 

6) Konkurs zostanie przeprowadzony w Toruniu, dnia 25.05.2023r.  

Dokładny adres zostanie wskazany i wysłany wybranym uczestnikom konkursu 

 

7) Konkurs prowadzony jest w języku polskim z elementami języka angielskiego 

 
8) Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

 
 

http://fundacja-proeuropa.org.pl/


 

 

II. Zasady i terminy Konkursu  
 

1. Konkurs skierowany jest do pełnoletnich uczniów szkół gastronomicznych, tj. techników lub 

zasadniczych szkół zawodowych, branżowych kształcących w zawodach gastronomicznych, 

kelnerów, sommelierów,  pracowników branży gastronomiczno – hotelarskiej z województwa 

kujawsko-pomorskiego 

2. Zgłoszenia Uczestników Konkursu dokonywane są indywidualnie za pośrednictwem strony 

internetowej lub dedykowanego formularza zgłoszeniowego załączonego do niniejszego 

regulaminu przesyłanego drogą mailową na adres: konkurs@fundacja-proeuropa.org.pl.  

3. Wszelkie informacje związane z realizacją Konkursu będzie można uzyskać w Siedzibie 

Organizatora Konkursu bądź na stronie internetowej Organizatora.  

*Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany terminu konkursu bez 

podawania przyczyn  

4. Celem Konkursu jest wybór spośród uczestników laureata, który uzyska możliwość 

zagranicznego wyjazdu do ośrodków sommelierskich, winnic na południu Włoch oraz nabędzie  

możliwości poszerzenia wiedzy teoretyczno -praktycznej z dziedziny sommelierstwa w krajach 

Unii Europejskiej. Ponadto laureat konkursu będzie miał możliwość współpracy z Centrum 

Sommelierstwa utworzonym przez Fundację Gospodarczą Pro Europa  

5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia o: 

a. spełnieniu warunków uczestnictwa określonych w §1 

b. zapoznaniu się i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu, 

c. wyrażeniu zgody na publikacje informacji o udziale, wynikach konkursu oraz 

fotorelacji 

d. zgodzie na otrzymywanie przez Uczestnika od Organizatora korespondencji 

elektronicznej dotyczącej Konkursu na wskazany w formularzu adres e-mail. 

6. Termin składania zgłoszeń upływa 12.05.2023r. Po tym terminie zgłoszenia nie będą 

rozpatrywane. Wszystkim osobom zakwalifikowanym do udziału w Konkursie zostanie 

wysłane potwierdzenie udziału za pośrednictwem poczty elektronicznej  na wskazany  

w formularzu adres mailowy.  

7. Ilość uczestników ograniczona jest jedynie warunkami lokalowymi koniecznymi do 

zapewnienia prawidłowego przebiegu konkursu. * decyduje kolejność zgłoszeń 

8. Komisja Konkursowa będzie składała się z min.  3-osobowego jury powołanego przez 

Organizatora Konkursu. Wezmą w niej udział min. Sommelierzy z Polski i Włoch, laureaci wielu 

konkursów winiarskich, właściciele firm branżowych,  jak również przedstawiciele 

Organizatora Konkursu. 

9. We wszystkich sprawach spornych decyduje Komisja Konkursowa. 

10. Ogłoszenie Laureata Konkursu nastąpi na stronie internetowej Organizatora 

mailto:konkurs@fundacja-proeuropa.org.pl


 

 

 

III. Przebieg Konkursu   
 

1. Konkurs będzie składał się z 3 następujących etapów: 
 

1. Etap I Konkursu – pisemny test wiedzy składający się z: 

 25 pytań jednokrotnego wyboru 

 5 pytań otwartych 

 5 zadań z mapą, tabelą lub innymi formami graficznymi 

 

2. Etap II Konkursu – degustacja i opis win  

 Zadanie degustacyjne będzie polegało na przygotowaniu opisu sommelierskiego 

trzech butelek wina w „ciemno” wraz  z informacją o adekwatnych do nich 

propozycjach dań  (jeden przykład) 

 

3. Etap III Konkursu – serwis restauracyjny – część pokazowa w języku angielskim 

 Prezentacja praktycznych umiejętności serwowania i obsługi gości 

 Zaproponowanie odpowiednich potraw do wybranych win  
 

Ocenie podlegać będzie odpowiednie przygotowanie serwisu 
 

4. Wszelkie koszty związane z zapewnieniem odpowiednich narzędzi i sprzętu niezbędnego do 

prawidłowego przeprowadzenia konkursu pokrywa Organizator 

5. Komisja Konkursowa wykonywać będzie czynności związane z oceną uczestników na każdym 

etapie konkursowym, a po ostatniej części Konkursu wyłonieni Zwycięzcę. Kryteria oceniania 

zostaną sprecyzowane przez Przewodniczącego komisji konkursowej.  

6. Każdy z członków Komisji przyzna punkty w ramach, każdego ze wskazanych w ust. 3, 

etapów. Całkowita suma punktów stanowić będzie wybór Laureata.  

7. W przypadku równej sumy punktów o przyznaniu tytułu Zwycięzcy Konkursu zadecyduje 

głosowanie przeprowadzone wśród członków Komisji  

 

                    
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
IV.  Nagroda 

 
W wyniku rozstrzygnięcia Konkursu Komisja Konkursowa przyzna poniższe nagrody: 

 

I nagroda – 6 dniowy pobyt w Bari oraz regionie Apulia we Włoszech połączony z wizytacja 

winnic, organizacji winiarskich i wytwórni wina. Organizator pokryje koszty dojazdu, 

zakwaterowania i wyżywienia Laureata ze środków statutowych Fundacji. 

Termin wyjazdu planowany jest na drugą połowę 2023r.  

I nagroda o wartości 5.000,00 zł  

 Organizator konkursu  zobowiązuje się do naliczenia, pobrania, odprowadzenia 

podatku od nagród z własnych środków statutowych. Organizator występuje w tym 

zakresie jako płatnik podatku od wygranej. 

II i III nagroda – zestaw akcesoriów winiarskich 

 

 
V.    Obowiązki Uczestnika Konkursu 

 
1. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do przestrzegania zasad obowiązujących podczas 

poszczególnych Etapów Konkursu. 

2. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do podpisania listy obecności, potwierdzenia 

uczestnictwa w konkursie  oraz innych dokumentów wskazanych przez Organizatora Konkursu,  

związanych z realizacją Konkursu. 

3. Uczestnicy mają obowiązek zachowania trzeźwości 

 

 
VI. Postanowienia końcowe oraz klauzula informacyjna 

 
1. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na Stronach Internetowych Konkursu  

 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do:  

a) zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub 

innych istotnych zdarzeń mających wpływ na zorganizowanie Konkursu- o wszelkich 

zmianach w Regulaminie uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani przez Organizatora 

za pomocą poczty elektronicznej.  

 

3. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim 

uczestnika Konkursu, w tym odmówić mu przyznania Nagrody, w przypadku naruszenia 

postanowień niniejszego Regulaminu.  

 

 



 

 

 

4. Zastrzega się,̨ że Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające 

prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie było można przewidzieć lub którym nie 

można było zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych.  

 
5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zostaną zastosowane przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

 

6. Administratorem danych osobowych będzie Fundacja Gospodarcza Pro Europa  

ul. Warszawska 4/7, 87-100 Toruń.  

Inspektor ochrony danych - Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Roman Chamier-

Ciemiński. Można się z nim kontaktować e-mailem na adres: 

romancieminski.gdansk@gmail.com. Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować 

wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych przez Fundację, w tym realizacji 

Pani/Pana praw. Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych nie należy natomiast załatwianie 

innych spraw dotyczących RODO. Cele i podstawy przetwarzania Fundacja będzie przetwarzać 

Pani/Pana dane osobowe w związku z realizacją obowiązku udzielenia odpowiedzi na 

korespondencję ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez 

administratora zadań realizowanych w ramach kontaktu z korespondującym z Fundacja 

Klientem. Odbiorcy danych osobowych Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie 

wyłącznie Fundacja, zgodnie z adresem pisma, zapytania, zgłoszenia. Okres przechowywania 

danych Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do 

którego dane osobowe zostały zebrane a następnie zlikwidowane. Prawa osób, których dane 

dotyczą Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych oraz 

otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do 

usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu 

wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania 

władzy publicznej; prawo do ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na 

adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) Polityka 

prywatności- Zasady dotyczące przetwarzania danych zostały określone w naszej Polityce 

bezpieczeństwa oraz Polityce Prywatności  

http://fundacja-proeuropa.org.pl/o-nas/statut-rodo-dzialalnosc/ 

 
 

Załącznikami do niniejszego regulaminu są: 
 

1) Formularz zgłoszeniowy I edycji konkursu 

2) Oświadczenie pełnoletniego Uczestnika Konkursu; 

3) Zgoda na wykorzystanie wizerunku Uczestnika Konkursu; 

4) Ulotka reklamowa 

http://fundacja-proeuropa.org.pl/o-nas/statut-rodo-dzialalnosc/

