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ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE KULINARNYM  
 

 

Prosimy o wypełnienie formularza elektronicznie lub pisemnie dużymi literami   
i przesłanie na adres: zgloszenia@mistrzostwadziczyzna.pl w terminie do 9 października 

2022 r. 
 

 
Imię i nazwisko uczestnika  
– szef zespołu 
 

 
 

 
Telefon kontaktowy 
 

 

 
Adres email 
 

 

 
Miejsce i adres obecnej pracy 
 

 

 
Imię i nazwisko uczestnika – 
kucharz pomocniczy 
 

 

 
Telefon kontaktowy 
 

 

 
Adres email 
 

 

 
Miejsce i adres obecnej pracy 
 

 

 
Nazwa potraw konkursowych 
 

 

Zdjęcie potraw konkursowych Załącznik do wiadomości ze zgłoszeniem 

  

 
 

http://www.mistrzostwadziczyzna.pl/
mailto:zgloszenia@mistrzostwadziczyzna.pl?subject=zgłoszenie
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RECEPTURA POTRAW KONKURSOWYCH 
 

 
1. PRZYSTAWKA Z MIĘSEM KRÓLICZYM I WĄTRÓBKĄ KRÓLICZĄ 

 
SKŁADNIKI: 

 

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………… 
 
PRZEPIS: 
 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………… …………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………… …………………………………………………………… 
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2. DANIE GŁÓWNE Z UDŹCEM SARNY 
 
SKŁADNIKI: 

 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
PRZEPIS: 
 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………… ………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………… ………………………………………………………….. 
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Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu kulinarnego pn. „Mistrzostwa Polski  
w dziczyźnie – memoriał Mariana Tarnawskiego” i akceptuję jego warunki. 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do wyłącznych celów 
marketingowych firmy Las-Kalisz sp. z o.o., w tym do wysyłki newslettera z powiadomieniami o 

nowościach 
i promocjach dla segmentu HoReCa.  

 
 
Administratorem danych osobowych uczestników „Mistrzostw Polski w dziczyźnie – memoriału 
Mariana Tarnawskiego” jest firma Las-Kalisz sp. z o.o. w Tomnicach. Dane osobowe nie będą 
przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma 
prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji, poprawiania oraz usunięcia, a także do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego.  
 
Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody. Zgoda może zostać cofnięta  
w każdym momencie po przesłaniu prośby na adres biuro@las-kalisz.pl. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
         

              DATA I CZYTELNY PODPIS SZEFA ZESPOŁU    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

  DATA I CZYTELNY PODPIS KUCHARZA POMOCNICZEGO  

http://www.mistrzostwadziczyzna.pl/

