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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

DO KUNKURSU DLA KUCHARZY AMATORÓW 

 

Niezależnie od ilości zgłaszanych produktów dla każdego należy wypełnić  

osobny formularz!  

 

 

Nazwa zgłaszanego produktu: ……………………………………………………………. 

 

I. Dane wnioskodawcy: 

1. Imię i nazwisko albo nazwa firmy (może być pieczątka): 

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

2. Adres zameldowania (osoba fizycznej) lub adres firmy (może być pieczątka): 

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

telefon i faks: …………………………………………..  

mail: ……………………………………………………. 

www: ……………………………………………………. 

 

II. Kategoria zgłaszanego produktu1 

 

      Pasztety                              Dania jednogarnkowe                         Nalewki                     

 

Dokładny opis zgłaszanego produktu 

Należy szczegółowo opisać produkt i sposób produkcji (metody, etapy, składniki), historię/ tradycje wytwarzania 

produktu, obecność na rynku (od kiedy produkt jest w sprzedaży, gdzie go można kupić) a także dotychczasowe 

sposoby promocji i sprzedaży produktu, uzasadnić z czego wynika wyjątkowość i jakość zgłaszanego produktu. 

 

1. Składniki produktu wraz z opisem ich pochodzenia:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

2. Przepis/ metoda produkcji z podziałem na etapy:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

                                                           
1 Postaw znak x przy prawidłowej odpowiedzi 
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6. Wyjątkowość (dzięki jakim elementom produkt wyróżnia się od innych tego typu – np. 

poprzez wykorzystanie lokalnych surowców, tradycyjnych metod produkcji, unikalnych 

zasobów regionu i/lub nawiązuje do elementów charakterystycznych dla Borów 

Dolnośląskich): 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

7. Jakość (należy możliwie precyzyjnie wykazać w czym i dzięki jakim czynnikom produkt 

jest jakościowo lepszy od innych podobnych – staranność wykonania, receptura, metoda 

wytwarzania, zastosowane surowce, właściwości estetyczne, jakość opakowania i 

oznakowania, otrzymane certyfikaty, nagrody, wyróżnienia, proszę załączyć ich kopie itp. 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przepływu informacji i promocji przez 

Fundację Bory Dolnośląskie” zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 

133, Poz. 883. 

 

 

_________________________  _________________________________ 

miejscowość i data       podpis  
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Oświadczenie Wnioskodawcy nr 1  

 

 

 

Oświadczam, że w zgłaszany przeze mnie produkt jest bezpieczny dla życia i zdrowia 

ludzkiego.  

 

 

 

_____________________  ______________________________________ 

Miejscowość i data    Imię i nazwisko, podpis osoby upoważnionej 

 

 

 

 

Oświadczenie Wnioskodawcy nr 2  

 

 

 

Oświadczam, że zarówno produkt jak i pozyskiwanie do jego wyrobu surowców nie narusza 

dobra przyrody a wszystkie etapy produkcji i dystrybucji oraz rozkładu produktu nie 

wpływają negatywnie na stan środowiska.  

 

 

 

_____________________  ______________________________________ 

Miejscowość i data    Imię i nazwisko, podpis osoby upoważnionej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


