REGULAMIN
Konkursu Kulinarnego
organizowanego w ramach

„Festynu z Krasnobrodzkimi Smakami”
podczas „XVI Majówki Roztoczańskiej”
w dniu 4 maja 2019r.
I. ORGANIZATORZY
Burmistrz Krasnobrodu
Krasnobrodzki Dom Kultury
II. DATA I MIEJSCE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU
- 4 maja 2019 r. podczas Festynu z Krasnobrodzkimi Smakami
- Plac Siekluckiego w Krasnobrodzie
III. CELE KONKURSU:
- promocja tradycyjnych, lokalnych produktów i potraw,
- prezentacja kuchni tradycyjnej,
- popularyzacja i pogłębianie wiedzy kulinarnej,
- wymiana doświadczeń i przepisów kulinarnych,
- aktywizacja i integracja społeczności lokalnych.
IV. UCZESTNICY KONKURSU:
Uczestnikami konkursu są drużyny reprezentujące stowarzyszenia i koła gospodyń wiejskich
z terenu miasta i gminy Krasnobród.
V. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz
wypełnienie i dostarczenie przez osobę reprezentującą drużynę (osobiście, pocztową,
faksem lub pocztą elektroniczną) najpóźniej do dnia 03.05.2019r. do siedziby Organizatora:
a) Karty zgłoszenia wg wzoru określonego w Załączniku Nr 1 do niniejszego regulaminu.
b) Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
i wizerunku wg wzoru określonego w Załączniku Nr 2.
c) Oświadczenie o którym mowa w pkt. V.1 b) podpisują również pozostali członkowie
drużyny.
2. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do dostarczenia wcześniej przygotowanego produktu
lub potrawy na miejsce oficjalnego rozstrzygnięcia konkursu w dwóch częściach:
1) do oceny i degustacji przez Komisję Konkursową,
2) do degustacji przez uczestników festynu, po ogłoszeniu wyników konkursu.
3. Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone produkty i potrawy tradycyjne, regionalne
oraz lokalne.
4. Uczestnicy przygotowują potrawy konkursowe i potrawy na stoiska kulinarne z produktów
zakupionych przez Organizatora.
5. Jedna drużyna może zgłosić do konkursu jeden produkt/jedną potrawę.
6. Program konkursu:
- godz. 16.00 – dostarczenie potraw/produktów
- godz. 17.00 – ocena potraw/produktów przez Komisję Konkursową
- ok. godz. 18.00 - podsumowanie Konkursu wraz z ogłoszeniem wyników i wręczeniem
nagród.

VI. OCENA PRAC:
1. Oceny produktów/potraw dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
2. Oceniane będą:
a) smak,
b) właściwy dobór składników i wykorzystanie lokalnych surowców,
c) związek z regionem,
d) oryginalność,
e) stopień trudności przyrządzania,
f) estetyka, sposób serwowania, kolorystyka, wrażenie ogólne.
3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
Z posiedzenia komisji konkursowej zostanie sporządzony protokół.
VII. NAGRODY:
1. Komisja konkursowa przyzna nagrody finansowe ufundowane przez Organizatora
o następującej wartości:
- za I miejsce – 500 zł
- za II miejsce – 400 zł
- za III miejsce – 300 zł
oraz nagrody za udział w konkursie – po 200 zł.
2. Uczestnicy konkursu, którzy zajmą miejsca I, II i III otrzymają dyplomy laureata, a pozostali
uczestnicy pamiątkowe dyplomy uczestnictwa.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć
i informacji o zwycięzcach i uczestnikach konkursu oraz do zamieszczania informacji
o potrawach konkursowych w swoich materiałach i kampaniach promocyjnych.
2. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte
w regulaminie.
3. Regulamin Konkursu udostępniony jest do wglądu w siedzibie organizatora, a także na
stronie internetowej www.kultura.krasnobrod.pl i www.krasnobrod.pl.
4. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody uczestników na
przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z organizacją imprezy oraz
wykorzystanie wizerunku w działaniach medialnych i promocyjnych.
5. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy regulamin rozstrzyga Organizator.
IX. KONTAKT
Dodatkowych informacji udzielana Organizator: Krasnobrodzki Dom Kultury
ul. 3 Maja 26, 22-440 Krasnobród
tel. 84 660 71 17, fax. 660 70 46
e-mail: kradomkul@o2.pl

Załącznik Nr 1 do Regulaminu

ZGŁOSZENIE NR ……………
(wypełnia organizator)

KARTA ZGŁOSZENIA
udziału w Konkursie Kulinarnym
organizowanym w ramach „Festynu z Krasnobrodzkimi Smakami”
podczas XVI Majówki Roztoczańskiej
w dniu 4 maja 2019r.
należy dostarczyć do 03.05.2019r.
1. Nazwa drużyny
…………………………………………………………………………………………………..
2. Miejscowość
…………………………………………………………………………………………………
3.

Imię i nazwisko osoby reprezentującej drużynę

…………………………………………………………………………………………………
4. Nr telefonu i e-mail osoby reprezentującej drużynę
…………………………………………………………………………………………………
5. Nazwa potrawy/produktu zgłoszonego do konkursu
…………………………………………………………………………………………………
Składniki:
……………………...………………………………………………………………………………
…………………………………...……………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………..…………………
…………………………...…………………………………………………...……
……………………...………………………………………………………………………………
…………………………………...………………………………………………………...………
………………………………………………………………………………………..…

Opis przygotowania:
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………...…………………………………………………………………
……………………………...………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….…..………………………
……………………………………………………………………………………………………
………….………..…………………………………………………………………………………
……………………………………………………….…..…………………………………………
……………………………………………………………………………………………….……..
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………….……..…………
……………………………………………………………………………………….…..……

Zapoznałem się i akceptuję regulamin konkursu.

……………………………………………
Data /Podpis

Załącznik Nr 2 do Regulaminu
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr
119, s. 1 w celach przeprowadzenia Konkursu Kulinarnego organizowanego w ramach „Festynu z
Krasnobrodzkimi Smakami” podczas XVI Majówki Roztoczańskiej w dniu 4 maja 2019r.
w Krasnobrodzie.
………………………………..
(data, podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krasnobrodzki Dom Kultury (adres: ul. 3go Maja
26 22-440 Krasnobród tel. 846607117)
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu Kulinarnego
organizowanego w ramach „Festynu z Krasnobrodzkimi Smakami” podczas „XVI Majówki
Roztoczańskiej” w dniu 4 maja 2019r. w Krasnobrodzie.
4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają
dane osobowe w imieniu Administratora.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych.
 cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z
naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych
jest brak możliwości udziału w konkursie.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega
Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU
Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie mojego wizerunku podczas „Konkursu kulinarnego”
organizowanego przez Krasnobrodzki Dom Kultury w ramach „Festynu z Krasnobrodzkimi Smakami”
podczas „XVI Majówki Roztoczańskiej” w dniu 4 maja 2019r. oraz umieszczanie zdjęć na stronach
internetowych Organizatora, Współorganizatora oraz podmiotów z nim współpracujących, a także w
publikacjach oraz na profilach społecznościowych, w celach informacyjnych i promocji realizowanego
zadania.

……………………………..
(data i czytelny podpis)

