REGULAMIN KONKURS U
na „NAJSMACZNIEJSZE CIASTO Z OWOCAMI”

ORGANIZATOR:
Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie.
CELE KONKURS U:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Prezentacja ró żnorodnych, tradycyjnych i współczesnych przepisów na ciasta z owocami lub tworzenie własnych wersji
na ich temat.
Promocja walorów wsi polskiej.
Wymiana doświadczeń.
Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej.
Sprawdzenie swoich umiejętności.
Aktywizacja mieszkańców gminy.
Prezentacja najsmaczniejszego ciasta z owocami z terenu gminy Kleszczów.
Integracja środowiskowa.

WARUNKI KONKURS U:
W konkursie może uczestniczyć ciasto przygotowane przez osoby fizyczne (pełnoletnie), organizacje zrzeszone
zarejestrowane i niezarejestrowane (np. Kluby Seniora, Ko ła Gospodyń Wiejskich, Rady Sołeckie, Rady Kościelne itp.)
z terenu Gminy Kleszczów.
2. Zgłoszenia może dokonać tylko osoba pełnoletnia, będąca mieszkańcem Gminy Kleszczów.
3. Zgłoszenia należy dokonać do dnia 08.08.2022r. do g odz. 18.00 w siedzi bie GOK w Kleszczowie, ul. Główna 74,
97-410 Kleszczów (karta zgłoszenia w załączeniu).
4. Uczestnicy konkursu na własny koszt zakupią produkty do przygotowania ciasta.
5. Uczestnicy przygotowują blachę ciasta o wymiarach: 36x25x6 cm.
6. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do podania przepisu, wg. którego ciasto zostało przygotowane.
7. Prace muszą być podpisane przez autora i zawierać imię, nazwisko oraz miejscowość.
8. Ciasto konkursowe należy dostarczyć w dniu 21.08.2022r. do godz. 12:00 na teren lodowiska kompleksu SOLPARK
w Kleszczowie.
9. Ciasto nie może zawierać galaretki, śmietany oraz kremów.
10. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
11. Liczba zgłoszeń jest nieograniczona.
1.

KRYTERIA OCENY:
Komisja
1.
2.
3.
4.
5.

dokona wyboru najsmaczniejszego ciasta oceniając:
Oryginalność.
Walory smakowe i zapachowe.
Wygląd, udekorowanie ciasta.
Spełnienie wymogów określonych regulaminem i tematyką konkursu.
Subiektywne odczucia członków komisji po degustacji.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
1.
2.
3.
4.

Prezentacja przed konkursowa i degustacja ciasta odbędzie się w dniu 21.08.2022 roku w ramach obchodów Dożynek
Gminnych 2022 w miejscowości Kleszczów.
Oceny ciasta dokona Komisja Konkursowa w składzie nie mniejszym niż 3 osoby, powołana przez Organizatora.
Organizator przewiduje atrakcy jne nagrody rzeczowe za zajęcie I, III, III miejsca oraz wyró żnien ia d la po zostałych
uczestników konkursu.
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystości dożynkowych w dniu 21.08.2022r.

Warunkiem udziału w konkursie jest zło żenie pisemneg o zg łoszenia w Gminny m Ośrodku Kultury w Kleszczowie
do dnia 08 sierpnia 2022r.

KAR TA ZGŁ OSZEN IA
udziału w konkursie na
„NAJSMACZNIEJSZE CIASTO Z OWOCAMI”
Imię i nazwisko
.................................................................................................................................................................................................................
Nazwa organizacji (np. Kluby Seniora, Koła Gospodyń Wiejskich, Rady Sołeckie, Rady Kościelne itp. + imię i nazwisko osoby
reprezentującej)
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
Miejscowość:
............................................................................ .....................................................................................................................................
Telefon kontaktowy:
.................................................................................................... .............................................................................................................
Oświadczam, że:
−
−

zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu,
wyrażam zgodę na sfotografowanie ciasta oraz podanie tych fotografii wraz z danymi osobowymi
do publicznej wiadomości do celów promocyjnych organizatora

...............................................................................
( data, czytelny podpis uczestnika)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Ja niżej podpisany/a, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie podanych w k arcie zapisu, w zwią zku
z organizacją i realizacją w/w wymienionego konkursu.
Zgoda na wykorzystanie wizerunku
Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz na nieodpłatne wykorzystywanie zdjęć oraz nagrań zawierających mój wizerunek, zgodnie z art. 81
ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. .Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 ) zarejestrowany podczas w/w wydarzenia
(dożynki gminne)/konkursu, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż zdjęcia oraz nagrania mogą zostać
umieszczone w mediach, na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie, stronie internetowej Gminy
Kleszczów oraz w materiałach promocyjnych, informacyjnych, reklamowych i marketingowych oraz sprawozdawczych Gminn ego Ośrodka Kultury w
Kleszczowie. Zezwolenie dotyczy fotografii przedstawiającej zarówno postaci całej sylwetki, jak i portretu, osobno lub w zestawieniu z wizerunkami innych
osób. Oświadczam ponadto, że zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku wyrażam dobrowolnie.

...............................................................................
( data, czytelny podpis uczestnika)

Obowiązek informacyjny:
Klauzula informacyjna
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) – dalej RODO – informujemy, iż:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym i zgodzie jest: Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie,
ul. Główna 74, 97-410 Kleszczów;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować
się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gok.kleszczow.pl oraz pisemnie na adres Administratora;
3. Podanie danych jest dobrowolne;
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
5. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a(zgoda), b, c, f w celu i zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia, dokonania
niezbędnych rozliczeń, realizacji w/w konkursu, archiwizacji kart dokumentacji, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji w przypadku jej złożenia,
bądź ewentualnego dochodzenia roszczeń, a także w celu promocji wydarzenia oraz instytucji.
6. W przypadku wyrażenia zgody na udostępnienie wizerunku, odbiorcami danych będą osoby, które zapoznają się z nim w mediach, na stronie
internetowej oraz w innych mediach społecznościowych Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie, na stronie internetowej Gminy Kleszczów,
w materiałach promocyjnych, informacyjnych, reklamowych i marketingowych oraz sprawozdawczych GOK w Kleszczowie;
7. Dane w zakresie imienia, nazwiska, telefonu będą wykorzystywane tylko w celu kontaktu w przypadku zapewnienia bezpieczeństwa uczestników
wyjazdu;
8. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub przez okres niezbędny do osiągnięcia ww. celów;
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, Warszawa 00-193),
gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO;
10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

