REGULAMIN KONKURSU NA PROMOCJĘ SOŁECTW
„Smaki regionu”
Zasady konkursu:
1. Organizator konkursu:
Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Olszewie-Borkach,
ul. Władysława Broniewskiego 19, 07-415 Olszewo-Borki.
2. Ogłoszenie Konkursu:
Konkurs jest publicznie ogłoszony na

stronach internetowych: www.gok.olszewo-borki.pl,

www.olszewo-borki.pl. Prezentacja stoisk, degustacja oraz rozstrzygnięcie konkursu odbędzie
się podczas uroczystości głównych XIII Dożynek Parafialno-Gminno-Powiatowych w Olszewie-Borkach,
w dniu 24 sierpnia 2019 r.
3. Cele konkursu:
- promocja sołectw gminy Olszewo-Borki;
- prezentacja kuchni lokalnej, tradycyjnej;
- promocja potraw regionalnych;
- budowa więzi wewnątrz społeczności lokalnej.
4. Adresaci konkursu:
Adresatami konkursu są mieszkańcy gminy Olszewo-Borki.
5. Warunki uczestnictwa:
Przystąpienie

do

konkursu

następuje

poprzez

zapoznanie

się

z

regulaminem

konkursu

oraz wypełnienie karty zgłoszeniowej i dostarczenie jej osobiście, drogą pocztową lub drogą
elektroniczną na adres Organizatora (Gminny Ośrodek Kultury w Olszewie-Borkach ul. Władysława
Broniewskiego 19, 07-415 Olszewo-Borki). Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik nr 1
do regulaminu i jest dostępny na stronie www.gok.olszewo-borki.pl, www.olszewo-borki.pl. Każde
sołectwo przygotuje trzy potrawy regionalne. Uczestnicy zobowiązani są wystawić stoisko
z przygotowanymi potrawami w dniu XIII Dożynek Parafialno-Gminno-Powiatowych 24 sierpnia 2019r.
w miejscu wyznaczonym przez Organizatora tj. plac przy remizie OSP w Olszewie-Borkach.
Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone potrawy, które wpiszą się w regulamin konkursu,
tj. będą potrawami z kuchni regionalnej. Mogą to być np. ciasto, chleb, smalec, zupy, potrawy mięsne.
Każde sołectwo może zgłosić do konkursu tylko 1 stoisko.

Sołectwa przygotowują stoisko konkursowe na własny koszt. Po rozstrzygnięciu konkursu odbędzie
się degustacja potraw konkursowych przez uczestników XIII Dożynek Parafialno-Gminno-Powiatowych.
6. Termin konkursu:
Formularz zgłoszeniowy uczestnictwa w konkursie należy złożyć najpóźniej do dnia 17 sierpnia 2019r.
(w przypadku drogi pocztowej decyduje data stempla pocztowego). Od tego momentu nie można
dokonywać zmian w zgłoszeniu konkursowym, tj. zmieniać dań konkursowych.
7. Kryteria oceny:
Zaproponowane potrawy zostaną ocenione pod względem formalnym przed dożynkami, od momentu
zgłoszenia do dnia 23 sierpnia. W przypadku niezgodności proponowanego menu z założeniami
zawartymi w regulaminie osoba zgłaszająca zostanie poinformowana o konieczności dokonania zmian.
Oceny stoisk w dniu XIII Dożynek Parafialno-Gminno-Powiatowych dokona Komisja Konkursowa
powołana przez Organizatora.
W skład komisji wejdą 3 osoby: Wójt Gminy Olszewo-Borki, jeden z zaproszonych gości, oraz osoba
wylosowana z publiczności, obecna w trakcie dożynek.
Członkowie Komisji przyznają punkty w poniższych kategoriach :
- smak;
- wygląd/estetyka podania (3 porcje pokazowe);
- oryginalność.
Każdy członek komisji ma do dyspozycji punkty, które przyznaje w następującej konfiguracji:
3 pkt – 2 pkt – 1 pkt – 0 pkt, za każdą z trzech potraw. Maksymalnie każde stoisko może uzyskać
27 punktów.
Potrawy nie mogą zawierać gotowych/zakupionych sosów, wszelkiego rodzaju ozdób, dekoracji, które
nie zostały wykonane osobiście.
8. Ogłoszenie wyników konkursu:
Stoiska konkursowe podczas degustacji przez komisję konkursową będą opatrzone numerem
konkursowym oraz nazwą sołectwa. Wygrywa stoisko, które zdobędzie największą liczbę punktów.
Wynik jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie. W przypadku remisu organizator
przewiduje przeprowadzenie dogrywki w postaci krótkiego quizu kulinarnego w trakcie trwania
dożynek.
9. Nagroda:

W konkursie przewiduje się nagrody dla pierwszy trzech Sołectw, które zdobędą największą liczbę
punktów, w postaci:
•

I miejsce: puchar i czek o wartości 1000,00 zł,

•

II miejsce: puchar i czek o wartości 600,00 zł,

•

III miejsce: puchar i czek o wartości 300,00 zł.

Nagroda przekazana zostanie na ręce osoby zgłaszającej stoisko. Wygrana może być rozdysponowana
na działalność sołectwa, np. na rzecz poprawy atrakcyjności czy też dla poprawy funkcjonalności
świetlic wiejskich. W celu realizacji czeku należy skontaktować się z Gminnym Ośrodkiem Kultury
w Olszewie-Borkach ul. Władysława Broniewskiego 19, 07-416 Olszewo-Borki.
10. Przygotowanie:
Wystawiane przez Sołectwa stoiska muszą być legalne z punktu widzenia polskiego prawa (czyli
dopuszczone do obrotu spożywczego, konsumpcyjnego na terenie RP). Wszelką odpowiedzialność za
dystrybuowane produkty podczas wydarzenia ponosi Uczestnik/-cy. Uczestnik zobowiązany jest do
natychmiastowego powiadomienia Organizatora o dostrzeżonych zagrożeniach, nieprawidłowościach,
wypadkach lub szkodach w celu ich eliminacji oraz sporządzania właściwej dokumentacji.
Potrawy konkursowe przygotowane powinny być z zachowaniem prawidłowych zasad i warunków do
wytwarzania i przechowywania produktów spożywczych.
Stoisko konkursowe nie może zawierać: surowych jaj, grzybów, alkoholu, ryb oraz mięsa
niewiadomego pochodzenia (należy przez to rozumieć, że mięso bądź ryby wykorzystane w potrawie
zgłoszonej do konkursu musi być przebadane przez właściwe organy bądź certyfikowane).
Podane w formularzu informacje o użytych składnikach muszą być rzetelne i wyczerpujące,
wykorzystane do przygotowania potrawy składniki świeże, a potrawa musi być bezpieczna i nadająca
się do spożycia.
Sukces jak i niepowodzenie wydarzenia jest wspólnym ryzykiem Organizatora i Uczestnika, od którego
nie przysługują wzajemne roszczenia finansowe.
11. Postanowienia końcowe:
Organizator zastrzega sobie prawo do wielokrotnego, nieodpłatnego publikowania imion, nazwisk,
zdjęć i informacji o zwycięzcach, degustowanych potrawach i uczestnikach konkursu w celach
promocyjnych i marketingowych.
Treść klauzuli informacyjnej RODO stanowi integralną część regulaminu konkursu (jako załącznik nr 2).
Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w powyższym

regulaminie. Niniejszy regulamin jest jedynym określającym zasady konkursu. Wszystkie kwestie,
których nie obejmuje niniejszy regulamin ustala organizator.
We wszystkich sprawach dotyczących konkursu należy kontaktować się z Gminnym Ośrodkiem
Kultury w Olszewie-Borkach, ul. Wł. Broniewskiego 19, 07-415 Olszewo-Borki, tel.: 570 999 784
lub 570 999 436.

Załącznik Nr 1 do Regulaminu

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Konkursu na promocję sołectw „Smaki regionu”
SOŁECTWO: ............................................................
Przedstawiciel sołectwa do kontaktu w sprawie konkursu:
1.Imię i Nazwisko ..............................................................................……..…
2.Tel. Kontaktowy .........................................................................……….....…
3.Adres ..........................................................................................…...…

Informacja o zgłaszanej potrawie
Potrawa Nr 1
1. Nazwa konkursowa zgłaszanej potrawy: …………………………………………………………………………………………...
2. Składniki użyte do wykonania potrawy (proszę wymienić wszystkie składniki): ……………………………..….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………
3. Czy w potrawie są popularne alergeny? (mleko, orzechy, cytrusy) Jeżeli tak, to jakie – proszę
wymienić wszystkie: ……………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Czy potrawa zawiera gluten? ( proszę zaznaczyć właściwą odpowiedz)
TAK / NIE

Potrawa Nr 2

1. Nazwa konkursowa zgłaszanej potrawy: …………………………………………………………………………………………...
2. Składniki użyte do wykonania potrawy (proszę wymienić wszystkie składniki): ……………………………..….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………
3. Czy w potrawie są popularne alergeny? (mleko, orzechy, cytrusy) Jeżeli tak, to jakie – proszę
wymienić wszystkie: ……………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Czy potrawa zawiera gluten? ( proszę zaznaczyć właściwą odpowiedz)
TAK / NIE

Potrawa Nr 3
1. Nazwa konkursowa zgłaszanej potrawy: …………………………………………………………………………………………...
2. Składniki użyte do wykonania potrawy (proszę wymienić wszystkie składniki): ……………………………..….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………
3. Czy w potrawie są popularne alergeny? (mleko, orzechy, cytrusy) Jezeli tak, to jakie – proszę
wymienić wszystkie: ……………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Czy potrawa zawiera gluten? ( proszę zaznaczyć właściwą odpowiedz)
TAK / NIE

OŚWIADCZENIA:
Oświadczam, że potrawy zgłoszone do konkursu zostały wykonane przez Sołectwo własnoręcznie.
Oświadczam, że potrawy przygotowane zostały z zachowaniem prawidłowych zasad i warunków
do wytwarzania i przechowywania produktów spożywczych, nie zawierają surowych jaj oraz składników
niewiadomego pochodzenia, bez wymaganych certyfikatów. Podane informacje o użytych składnikach są
rzetelne; wykorzystane do przygotowania potrawy składniki są świeże, a potrawy są bezpieczne i nadają się do
spożycia.
W potrawach zgłoszonych do konkursu nie zostały wykorzystane napoje alkoholowe.
Zapoznałem(łam) się z Regulaminem i jego załącznikami, akceptuję podane warunki konkursu, wyrażam zgodę
na przetwarzanie danych przez organizatorów w celach promocyjnych, reklamowych oraz zamieszczania
w różnego typu wydawnictwach, Internecie oraz na wszystkiego typu nośnikach.
Wyrażam zgodę do korzystania przez organizatora z nazwy, składników, przepisu potrawy oraz zdjęć w celach
promocyjnych i reklamowych oraz zamieszczania w różnego typu wydawnictwach, Internecie oraz na
wszystkiego typu nośnikach.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku przez Organizatora poprzez upowszechnianie
zdjęć i materiałów filmowych na dowolnym polu eksploatacji. Zgoda nie jest ograniczona czasowo ani
terytorialnie.
Potwierdzam, że zapoznałam/ zapoznałem się z warunkami uczestnictwa oraz Regulaminem konkursu
„Konkurs na promocję sołectw: potrawy regionalne” organizowanego podczas XIII Dożynek ParafialnoGminno-Powiatowych i akceptuję jego postanowienia.

…………………………………….……
Miejscowość, data

…………………………………….……
Czytelny podpis

Załącznik nr 2

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
w konkursie na promocje sołectw „Smaki regionu”

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 – RODO) (Dz. Urz. UE. L z 4 maja 2016 r. Nr 119, s. 1) informujemy,
że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Olszewie-Borkach
z siedzibą przy ul. Władysława Broniewskiego 19, 07-415 Olszewo Borki.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:
- elektronicznie pod adresem: gok@olszewo-borki.pl,
- telefonicznie pod numerem: 784 596 483,
- pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez czas niezbędny dla organizacji,
przeprowadzenia i promocji Konkursu, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród. Organizator może
przetwarzać dane osobowe Uczestnika również po zakończeniu Konkursu w celu ewentualnego
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem (art. 6 ust. 1
lit. f RODO).
4. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi
w rozporządzeniu 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, (OJ L 119, 4.5.2016,
p.1–88, RODO), Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r.
poz.1000, 1669, z 2019 r. poz. 730).
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, nie
będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
6. Podstawę przetwarzania danych osobowych uczestnika Konkursu stanowi art. 6 ust. 1 lit b) RODO –
realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Konkursie stanowi zawarcie umowy);
art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wykonanie obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze w związku
z realizacją Promocji, w szczególności obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania
rozliczeń podatkowych art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna
zgoda osoby, której dane dotyczą np. na publikację jej wizerunku.

7. Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia
danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
f) przenoszenia danych, g) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym
momencie, co uniemożliwi jednak udział w Konkursie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora.
9. Przetwarzanie danych, o których mowa powyżej w związku z udziałem w Konkursie obejmuje
publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.
Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich
niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Konkursie. Dokonanie
zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych w Regulaminie oraz udzieleniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych.

..................………...........................…
(miejscowość, data, podpis)

