
           REGULAMIN 

konkursu kulinarnego on-line dla dzieci z cyklu: Kulinaria z Kulturą  

                                pt. „ Deser dla mamy” 

                

 ORGANIZATOR: Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie 97-410 Kleszczów, ul. Główna 74 

CELE   KONKURSU: - rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności kulinarnych, 

     - promowanie w śród dzieci i młodzieży aktywności kulinarnych, 

                                 - zachęcanie uczniów do prezentacji swoich dokonań w formie elektronicznej.  

TERMIN I PRZEBIEG KONKURSU:  

24.05.2020 – 26.05.2020 czas na wykonanie i nagranie w formie video procesu przygotowania                         

i efektu końcowego „Deseru dla mamy” -  z okazji Dnia Matki. 

Do 28.05.2020 do godz. 20:00  prosimy o  nadsyłania prac w formie filmu  nie dłuższego niż 5 min na 

adres email: gradzinskib@gok.kleszczow.pl  wraz z czytelnie wypełnioną kartą zgłoszeniową                                

i podpisaną zgodą na przetwarzanie danych oraz zgody na wykorzystanie wizerunku. 

1. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci szkół podstawowych  w  III kategoriach wiekowych: 

I. dzieci klas I-III szkoły podstawowej 

II. dzieci klas IV-VI szkoły podstawowej 

III. dzieci i młodzież klas VI-VIII szkoły podstawowej 

2. Tematyka dowolna dostosowana do wieku  i możliwości uczestników.   

KRYTERIA OCENY I NAGRODY  

 1 . Organizator powoła 3-osobowe Jury, które dokona oceny, przyzna nagrody i wyróżnienia.                         

Obrady Jury są tajne. Decyzje Jury są ostateczne.                                                                            

 2. Jury oceniać będzie: organizację stanowiska pracy, technikę wykonania, oryginalność                                      

i pomysłowość oraz wizualny efekt końcowy nagrania.                                                                                                               

3.Wyniki konkursu zostaną opublikowana na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury                            

w Kleszczowie                                                                                                                                                                            

4. O formie wręczenia nagród uczestnicy zostaną powiadomieni podczas ogłoszenia wyników 

konkursu. 

          

   Dziękujemy za udział w konkursie i życzymy powodzenia !      

             

   

 

 

mailto:gradzinskib@gok.kleszczow.pl


 

    Formularz zgłoszeniowy   

                              Do konkursu kulinarnego online z cyklu : Kulinaria z Kulturą 

                                                              pt. „Deser dla mamy”     

 
Imię i Nazwisko 
uczestnika konkursu 
 

 

 
Imię i Nazwisko rodzica 
lub opiekuna prawnego 
Uczestnika konkursu 

 

 
Wiek uczestnika 
konkursu 
 

 

 
Adres zamieszkania 
 

 

  
Nr tel. kontaktowego 
 

 

 
Przepis na danie 
konkursowe 
 

 
 
 
 
 
 
 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  



Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………………….…… (imię i nazwisko) jako 

pełnoprawny opiekun dziecka/pełnoletni uczestnik, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych, w tym wizerunku mojego dziecka/mojego wizerunku, przez Gminny Ośrodek Kultury                         

w Kleszczowie podanych w karcie kwalifikacyjnej i składanych oświadczeniach, w związku z organizacją 

i realizacją konkursu kulinarnego online z cyklu : Kulinaria z Kulturą  pt. „ Deser dla mamy”. 

 

 

(data i czytelny podpis uczestnika powyżej 16 lat) 

 

  

(data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst 

jednolity Dz.U. 2018 poz. 1191 z poźń. zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie zdjęć 

zawierających mój wizerunek/wizerunek mojego dziecka (podopiecznego) zarejestrowany na potrzeby 

konkursu kulinarnego z cyklu: Kulinaria z Kulturą  pt. „Deser dla mamy”.  Wyrażenie zgody jest 

jednoznaczne z tym, iż zdjęcia mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Gminnego Ośrodka 

Kultury w Kleszczowie, stronie internetowej Gminy Kleszczów oraz w gazecie lokalnej. Zezwolenie 

dotyczy fotografii przedstawiającej zarówno w postaci całej sylwetki, jak i portretu, osobno lub                                

w zestawieniu z wizerunkami innych osób. Oświadczam ponadto, że zgodę na rozpowszechnianie 

mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka wyrażam dobrowolnie. 

  

(data i czytelny podpis uczestnika powyżej 16 lat) 

 

  

(data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

 

 

Obowiązek informacyjny: 

Na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000 z poźń. zm.) oraz Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.05.2016) informujemy, iż: 

1. Administratorem podanych danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie, ul. Główna 

74, 97-410 Kleszczów. 



2. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,  RODO, w celu i zakresie niezbędnym do 

przyjęcia zgłoszenia, dokonania niezbędnych rozliczeń, realizacji konkursu kulinarnego z cyklu:  Kulinaria z Kulturą 

pt. „ Deser dla mamy ”,archiwizacji kart dokumentacji, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji w przypadku ich 

złożenia, bądź ewentualnego dochodzenia roszczeń. 

3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: iod@gok.kleszczow.pl. 

4. Dane będą udostępniane wyłącznie odbiorcom w celu realizacji konkursu kulinarnego z cyklu: Kulinaria 

z Kulturą pt.” Deser dla mamy” 

5. Dane będą przechowywane przez okres trwania konkursu, jego rozstrzygnięcia i rozliczenia nagród. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych w Warszawie. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji uczestnictwa w   

konkursie kulinarnym z cyklu:  Kulinaria z Kulturą  pt.  „Deser dla mamy”. 

 


