REGULAMINU KONKURSU KULINARNEGO
Przez żołądek do serca ”Mazowsza”
1. ORGANIZATORZY:
Fundacja Akomodacja
Wójt Gminy Zabrodzie
Nadleśniczy Nadleśnictwa Drewnica
Stowarzyszenie na rzecz Gminy Zabrodzie " Bractwo Zabrodzkie"
Gminny Ośrodek Kultury w Zabrodziu
2. CELE KONKURSU:
a. prezentacja umiejętności kulinarnych
b. wyszukanie potraw regionalnych, mogących stać się wizytówką dorocznych obchodów
JAGODOWYCH ŻNIW
c. wymiana doświadczeń
d. wspieranie lokalnej tożsamości.
e upowszechnianie wiedzy dotyczącej wykorzystywania walorów regionalnych
3. WARUNKI UDZIAŁU:
1) Jest to konkurs indywidualny na wykonanie ciasta z jagodami.
2) Konkurs ma charakter otwarty.
3) Konkurs jest przeznaczony dla osób powyżej 18 lat.
4. TERMIN I MIEJSCE KONKURSU
1. Ciasto należy przygotować samodzielnie w domu i zaprezentować je wraz z przygotowanym
(w ozdobnej formie papierowej) przepisem zawierającym wykaz składników oraz opis
sposobu wykonania.
2. Wyrób wraz z przepisem należy dostarczyć w dniu 8 lipca 2018r. na miejsce imprezy
plenerowej JAGODOWE ŻNIWA ZA BRODEM w Kicinach ( stadion leśny) najpóźniej do godz.
13:00.
5. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Aby wziąć udział w konkursie należy pobrać ze strony www.zabrodzie.pl - kartę zgłoszenia
stanowiącą załącznik do regulaminu i wypełnioną dostarczyć :
a. e-mail; gok@zabrodzie.pl lub osobiście do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w
Zabrodziu, ul. Wł. St. Reymonta 2, od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.
2. Termin zgłoszeń upływa z dniem 05.07.2018r.
3. Osoby zainteresowane uczestnictwem, nie mogące dokonać zgłoszenia w powyższy sposób,
ostatecznie swój akces mogą złożyć na miejscu imprezy, w dniu 8 lipca 2018r. do godziny
13:00
4. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu tylko jedno ciasto.
5. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46 WE informujemy
1) Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Zabrodziu, 07-230
Zabrodzie, ul. Wł. St. Reymonta 2, w imieniu Administratora Danych działa Dyrektor –
Małgorzata Wiśniewska;
2) Dane uczestników wykorzystywane będą do celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego
przebiegu konkursu oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych.

3) Dane uczestników konkursu gromadzone i przetwarzane są w trybie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 6
ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. a RODO;
4) Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo:
 żądania usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) dotyczących Państwa danych osobowych z
systemów informatycznych oraz z akt. Prawo to zostanie przez Administratora zrealizowane,
o ile nie spoczywa na Administratorze prawny obowiązek zachowania, a tym samym
przetwarzania danych, pomimo wniesienia prawa do bycia zapomnianym. Prawo to można
wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: gok@zabrodzie.pl
 dostępu do swoich danych (żądania wydania kopii danych). Prawo to można wykonywać
poprzez wysłanie e-maila na adres: gok@zabrodzie.pl
 sprostowania danych (aktualizacji danych). Informujemy, że zaktualizowanie danych, nie
spowoduje usunięcia danych przed dokonaniem aktualizacji, co związane jest
z obowiązkiem zachowania spójności danych, przetwarzanych przez Administratora w
określonym celu. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres:
(gok@zabrodzie.pl
 ograniczenia przetwarzania, w tym również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych powołując się na określoną sytuację. Informujemy, że wskazane prawo
zostanie przez Administratora zrealizowane wyłącznie w sytuacji, gdy wykonanie określonej
czynności nie jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, które obligują
Administratora do przetwarzania danych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie emaila na adres: gok@zabrodzie.pl
 przeniesienia swoich danych z systemów informatycznych na rzecz wskazanego podmiotu
oraz do wniesienia skargi do Urzędu Nadzorczego na działania Administratora Danych
w przetwarzaniu danych osobowych
5) Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych,
e-mail: r.chmurski@inspektorzyodo.pl;
6) Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania i udziału w .
6. OCENA ZGŁOSZONYCH POTRAW
1. Komisję konkursową powołują Organizatorzy
2. Ocenie podlegać będą:
3. smak
4. regionalność
5. sposób podania, prezentacji (elementy dekoracyjne)
6. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i dotyczy przyznania nagród głównych.
7. Ciasta zostaną podane do degustacji i oceny uczestnikom imprezy, co będzie skutkować
a. przyznaniem wyróżnień.
8. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe w postaci sprzętu AGD
9. Fundatorem nagród jest Fundacja Akomodacja
10. Dodatkowym wyróżnieniem dla osób nagrodzonych jest publikacja zdjęć wraz z opisem
przygotowanego produktu w kalendarzu ściennym na rok 2019
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wypełnienie karty zgłoszenia do
postanowień Regulaminu.

konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem bez zastrzeżeń

KARTA ZGŁOSZENIA
Konkursu kulinarnego
Przez żołądek do serca ”Mazowsza”
zapisy zgodne z Rozporządzeniem 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).

Imię i nazwisko uczestnika…………………….………………….……………………………….....
Nazwa wyrobu ……………………………………………………………………………………………….
Wiek ……………………………………………………………………………………………………..……...
Miejscowość : …………………………………….……………………………………………….………...
Wyrażam zgodę na przetwarzanie ww. moich danych osobowych przez administratora danych,
Gminnego Ośrodka Kultury w Zabrodziu, z siedzibą przy ul. Wł. St. Reymonta 2, 07-230 Zabrodzie, w
celu i w zakresie określonym w regulaminie konkursu, który akceptuję.
…………………………………
(podpis uczestnika konkursu)

Oświadczam, że zostałem poinformowany, że udzielenie niniejszej zgody jest dobrowolne, lecz
niezbędne do realizacji konkursu, a czas przetwarzania danych osobowych liczony jest do dnia
zakończenia celu ich przetwarzania, najpóźniej do dnia 07.09.2018r..
…………………………………
(podpis uczestnika konkursu)
Gminny Ośrodek Kultury w Zabrodziu, jako Administratora Danych informuje, że:







Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na
podstawie przepisów obowiązującego prawa;
podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych.;
inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Kultury jest Pan Ryszard Chmurski
dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch miesięcy po zakończeniu konkursu
tj. do dnia 07.09.2018r.



ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej praw, jakie
przysługujących osobie fizycznej.
…………………………………
(podpis uczestnika konkursu)

Wyrażam zgodę na wykonywanie i umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających mój
wizerunek oraz efekty moich działań w zakresie konkursowym, zarejestrowanych podczas konkursu
oraz zamieszczenie ich: na stronie internetowej www.zabrodzie.pl , w materiałach fotograficznych
GOK,
w
celu
przygotowania
kalendarza
kulinarnego
na
rok
2019r.,
w mediach w celu informacji i promocji GOK na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia
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.
…………………………………………………..
Czytelny podpis uczestnika konkursu

Adnotacje organizatora:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

