Regulamin konkursu
pt. „Dania na post – proste i zdrowe”

1) Organizator:
Organizatorem konkursu jest Gmina Wierzbica.

2) Uczestnicy:
Konkurs skierowany jest do mieszkańców gminy Wierzbica.

3) Cele konkursu:
- rozwijanie zdolności kulinarnych,
- kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o tradycjach kulinarnych gospodarstw
domowych na terenie gminy,
- promocja zdrowego trybu życia,
- promocja tradycji kulinarnych pielęgnowanych z pokolenia na pokolenie.

4) Tematyka:
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie zdjęcia potrawy oraz podanie receptury.
5) Wymogi dotyczące prac:
1. Prace należy wykonać indywidualnie.
2. Do konkursu można zgłosić rodzaj potrawy: zupa, danie główne, przystawka.
3. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną potrawę.
4. Zdjęcia, przepis oraz wypełniony formularz wraz klauzulą informacyjną należy
przesyłać na adres mailowy: konkurs@ugwierzbica.pl

6) Kryteria oceny:
1. estetyka i dokładność wykonania,
2. ogólne wrażenie wizualne,
3. atrakcyjność, oryginalność receptury, prostota przygotowania.
7) Termin składania prac:
Prace należy przesyłać mailem w terminie do 28 marca 2021 r., wraz z formularzem
zgłoszeniowym i podpisaną klauzulą informacyjną

8) Informacje dodatkowe
1. Prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Wierzbica,
która wyłoni laureatów konkursu.
2. Wyniki konkursu opublikowane zostaną na stronie internetowej Gminy Wierzbica
oraz fb Nasza Wierzbica.
3. Sposób wręczenia nagród:
Ze względu na sytuację epidemiologiczną o sposobie oraz przewidywanym terminie
wręczenia nagród i dyplomów laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie.
Postanowienia końcowe
1. Dzieci jako osoby niepełnoletnie nie mogą samodzielnie zgłosić się do konkursu.
2. Uczestnik konkursu/opiekun prawny dokonując zgłoszenia do konkursu, akceptuje
wszystkie zasady konkursu określone niniejszym regulaminem.
3. Uczestnik konkursu/opiekun prawny, wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku – zdjęć,
wykonanych w związku z realizacją konkursu w materiałach promocyjno-informacyjnych
organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn, także
przerwania, zawieszenia lub zmiany terminu jego przeprowadzenia.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie bez
podania przyczyny.
6. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady oraz
warunki prowadzenia konkursu. W sytuacjach nieobjętych regulaminem decyzję podejmuje
organizator. Od decyzji organizatora nie przysługuje odwołanie.
7. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.ugwierzbica.pl
8. Wszelkie informacje o konkursie można uzyskać telefonicznie pod numerem 82 569-32-66
lub wysyłając pytanie na adres e-mail: konkurs@ugwierzbica.pl
9. Procedura zgłoszenie pracy na konkurs:
Zgłoszenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego
regulaminu, i wyrażeniem zgody na:
a) przetwarzanie przez organizatora jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia
konkursu i realizacji jego celów, na warunkach określonych w ustawie z 10 sierpnia 2018 r. o
ochronie danych osobowych,

b) nieodpłatną publikację w ramach promocji konkursu i w zakresie działalności organizatora
(prezentowanie publicznie w dowolny sposób pracy konkursowej uczestnika, jego wizerunku,
imienia, nazwiska, nazwy miejscowości, z której pochodzi).
2. Niedostarczenie wszystkich wymaganych w regulaminie dokumentów, skutkuje
odrzuceniem zgłoszonej pracy konkursowej.
3. Uczestnik konkursu ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.
4. Uczestnik konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia pracy konkursowej, oświadcza, że
przysługują mu do niej autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe, a także
przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec organizatora za wady prawne zgłoszonej pracy
konkursowej.
5. Z chwilą przekazania pracy konkursowej organizatorowi konkursu, uczestnik nieodpłatnie,
bezterminowo i na zasadzie wyłączności przenosi na Urząd Gminy Wierzbica prawa autorskie
i majątkowe do tej pracy, w rozumieniu przepisów ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, w zakresach:
a) rozpowszechniania pracy konkursowej, w tym w szczególności jej publiczne
prezentowanie, wystawianie, wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie, a także udostępnianie
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
b) utrwalania i zwielokrotniania pracy konkursowej dowolną techniką i w dowolnej liczbie
egzemplarzy, na dowolnych nośnikach danych,
c) przechowywania i przekazywania pracy konkursowej, w tym w szczególności
wprowadzanie pracy do pamięci komputerów i innych urządzeń, przesyłanie jej z
wykorzystaniem internetu,
d) obrotu oryginałem i egzemplarzami, na których pracę konkursową utrwalono w tym w
szczególności wprowadzanie pracy do obrotu, sprzedaż, użyczanie, najem odpłatne lub
nieodpłatne udostępnianie na innych podstawach

Klauzula informacyjna dla uczestnika konkursu
1. Do przeprowadzenia konkursu niezbędne jest podanie następujących danych osobowych:
imię i nazwisko, wiek, numer telefonu – uczestnika konkursu oraz imię i nazwisko rodzica,
bądź opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika konkursu wraz z numerem
kontaktowym.
2. Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Gminy Wierzbica.
3.

Inspektorem

Ochrony

Danych

jest

Tomasz

Ganczaruk,

adres

mailowy:

iod@ugwierzbica.pl, 82 569-32-66,
4. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i promocji konkursu.
5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest regulamin konkursu – na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r.)
6. Ponadto informujemy, że pozyskane dane osobowe przetwarzane będą przez okres
przygotowania, realizacji i podsumowania wydarzenia. Dodatkowo Administrator zastrzega,
że niektóre dane osobowe będą archiwizowane przez okres dłuższy, celem realizacji
obowiązku prawnego wynikającego z aktualnie obowiązującego prawa w szczególności
prawa rachunkowego i podatkowego.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania – powyższe prawa ograniczać może obowiązek prawny
nałożony na Administratora.
8. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie podanych danych
osobowych

Pani/Pana

dotyczących

narusza

przepisy

Rozporządzenia

Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Podanie danych osobowych wymagane jest do wysłania zgłoszenia i wzięcia udziału w
wydarzeniu. Niepodanie danych będzie jednoznaczne z brakiem możliwości wzięcia udziału
w konkursie.
10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie
profilowania).

