REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZY TRADYCYJNY SŁODKI WYPIEK
1. Konkurs kulinarny na najsmaczniejszy słodki wypiek (zwany w dalszej części
Konkursem) przygotowany jest przez Organizatora : Gminę Rejowiec
Fabryczny.
2. Celem konkursu jest:
➢ aktywizacja i integracja mieszkańców regionu
➢ propagowanie tradycyjnego wypieku ciast
➢ wymiana doświadczeń kulinarnych
3. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy Gminy Rejowiec Fabryczny - osoby
indywidualne lub stowarzyszenia.
4. Konkurs odbędzie się 21 sierpnia 2022 roku podczas trwania imprezy Dożynek
Gminno-Parafialnych. Tego samego dnia nastąpi rozstrzygnięcie Konkursu.
5. Zadanie konkursowe polega na dostarczeniu na imprezę "Dożynki GminnoParafialne” , 21 sierpnia 2022 r. od godz. 10:00 do godz. 11.00, do świetlicy
wiejskiej w Wólce Kańskiej, wypieku z ciasta wraz z informacją zawierającą
nazwę ciasta oraz imię i nazwisko osoby, która wykonała wypiek.
6. Zastrzega się, że prezentowane wyroby muszą być wykonane własnoręcznie,
bez stosowania technik przemysłowych.
7. W Konkursie nie mogą brać udziału Organizatorzy.
8. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dokonanie zgłoszenia najpóźniej
do dnia 19.08.2022 r do Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska
16, 22-170 Rejowiec Fabryczny.
9. Karta zgłoszenia, która stanowi załącznik do niniejszego regulaminu, dostępna
będzie
na
stronie
internetowej
Gminy
Rejowiec
Fabryczny,
http://www.ug.rejowiec.pl/, oraz w siedzibie Urzędu Gminy Rejowiec
Fabryczny, pok. nr. 7.
10.Przystępując do Konkursu, Uczestnik akceptuje Regulamin w całości
i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
11.Dostarczając Kartę Zgłoszenia, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na
przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby prowadzenia Konkursu oraz
w celach marketingowych Organizatora Konkursu zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
12.Komisja przyzna I, II, III miejsce. Pozostali uczestnicy otrzymają
pamiątkowe dyplomy. Wynik komisji jest ostateczny.

13.Każdy uczestnik ma prawo zgłoszenia do udziału w Konkursie jednego ciasta.
14.Ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu konkursu około godz. 16.00
15.Oceny ciast
dokona komisja powołana przez organizatora według
następujących kryteriów:
➢ Estetyka: zachowanie proporcji, kolorystyka, wrażenie ogólne 0-5 punktów.
➢ Smak: 0 – 5 punktów.
➢ Kreatywność dekoracji, pomysłowość wykonania: 0-5 punktów.
16.Udział w konkursie jest bezpłatny.
17.Organizatorzy nie zwracają kosztów produktów potrzebnych do wykonania
ciast konkursowych.
18.Ciasta zgłoszone do konkursu zostaną w całości przeznaczone do wspólnej
degustacji po ogłoszeniu wyników.
19.Naczynia i przedmioty użyte do wyeksponowania ciast do odbioru po degustacji
20.Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

Komisja konkursowa

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU
NA SŁODKI WYPIEK
DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE
WÓLKA KAŃSKA 21 SIERPNIA 2022 R.
1. Imię, nazwisko zgłaszającego; nazwa:..........................................................
2. Adres zamieszkania: ..........................................................................................
3. Numer telefonu: ..................................................................................................
4. Nazwa wypieku: .................................................................................................
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
W związku z realizacja wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Administratorem państwa danych jest
Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny. siedziba : Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny ul. Lubelska 16, 22-170 Rejowiec Fabryczny.
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z realizacją zadań oraz
realizacją zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. Pani/Pana
dane osobowe przetwarzane będą w celach: wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Gminie Rejowiec Fabryczny,
w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym, realizacją zawartych umów, w pozostałych
przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu
określonym w treści zgody. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej, podmioty
uprawnione na podstawie przepisów prawa, inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą
Rejowiec Fabryczny przetwarzają dane dla których Administratorem jest Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny. Pani/Pana dane
osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie
wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują
Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania) gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne oraz prawo do żądania usunięcia danych osobowych ( tzw. prawo do bycia zapomnianym),
prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych wcześniej udzielonej zgody na
przetwarzanie danych osobowych, wycofanie zgody nie wpływa na administratora danych do przetwarzania danych w celu
określonym w danej zgodzie do chwili jej wycofania. Każdemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z
prawem przetwarzaniu Państwa danych osobowych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na
podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w przypadku, gdy przesłanką przetwarzania danych
osobowych jest przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie
możliwe spełnienie obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub umowy. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w
sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu na Wypiek ciasta, którego
organizatorem jest Gmina Rejowiec Fabryczny.

.............................................................................
(czytelny podpis
uczestnika konkursu)

