
              REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU
                        „ Tradycyjna  potrawa świąteczna”
                                 Susiec 2022

  Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs
„Tradycyjna  potrawa świąteczna” 

 

1. Organizatorzy konkursu:
    Wójt Gminy Susiec 
    Gminny Ośrodek Kultury w Suścu

2. Przedmiotem Konkursu są potrawy wigilijne  w dwóch  kategoriach :
 Potrawa świąteczna
 Ciasta

3. Data i miejsce rozstrzygnięcia  konkursu:
   Prezentacja tradycyjnych potraw oraz rozstrzygnięcie konkursu odbędzie  się 
   16 grudnia 2022 r. o godz. 9:30  w Parku im. Sylwestra Chęcińskiego  w Suścu
4. Cel konkursu:

  Celem konkursu jest podtrzymanie tradycji bożonarodzeniowych, 
  Zaprezentowanie bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych,
  Promowanie najlepszych potraw wswiątecznych 
  Kultywowanie i propagowanie wiedzy o kulinarnych tradycjach świątecznych,
  Prezentacja umiejętności kulinarnych uczestników konkursu,
  Pobudzenie kreatywności społeczności lokalnej, 
  Wymiana doświadczeń kulinarnych pomiędzy uczestnikami,

 
5. Adresaci Konkursu: 
   Konkurs skierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Susiec.   
   Zgłaszający ponosi koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem gotowej potrawy   
   lub ciasta na konkurs, w dniu 16 grudnia 2022 r. na  godz. 9.00. 

   Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego w terminie 
   do  12 grudnia 2022 r. i dostarczenie do Gminnego Ośrodka Kultury w Suścu. Zgłoszenie jest                 
    jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu konkursu.

6. Kryteria oceny :
 Walory smakowe.
 Estetyka wykonania i podania. 
 Receptura z wykorzystaniem naturalnych składników. 
 Oryginalność i pomysłowość.
 Nawiązanie do tradycji bożonarodzeniowych. 

  
7. Oceny dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora, wyłoni laureatów oraz  przyzna       

nagrody finansowe dla wszystkich uczestników.

8. Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko,
    adres) oraz zdjęć potraw  zgłoszonych do konkursu. 

 Wszystkie informacje dotyczące spraw nie wyszczególnionych w regulaminie można otrzymać
 pod numerem tel. 84 66 544 10
 Po rozstrzygnięciu konkursu odbędzie się wspólna degustacja  konkursowych potraw. 
                                                                                                                                              Organizatorzy
                                                                                                 
 
   



Karta zgłoszenia na konkurs
                                          
                             „Tradycyjna potrawa wświąteczna”

Nazwa koła  ......................................................................................................

Miejscowość  ….................................................................................................

Przewodnicząca koła   …....................................................................................

Telefon kontaktowy  …....................................................................

Kategoria potrawy  …......................................................................

Nazwa potrawy  …...........................................................................

Zgłoszenie należy dostarczyć do  12 grudnia 2022 r. do Gminnego Ośrodka Kultury Suścu 
ul. Tomaszowska 100.

W związku z organizacją i promowaniem „Gminnego  Konkursu Kulinarnego „Tradycyjna Potrawa Świąteczna 2022”  organizowanego przez 
Wójta Gminy Susiec i GOK Susiec, wyrażam zgodę na rozpowszechnianie, wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, kopiowanie, 
opracowanie i powielanie wpisanych przeze mnie w formularzu danych osobowych i mojego  wizerunku w publikacjach na: 

٠stronie internetowej GOKu,  

٠gazetkach i broszurach, kronice lub kronice okolicznościowej,

٠gablotach i na tablicach ściennych,

٠profilu społecznościowym Facebook, - Facebook GOK Susiec
                                                                        KLAUZULA INFORMACYJNA
 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informujemy, że:
1. Administratorem jest Gminny Ośrodek Kultury w Suścu  (ul. Tomaszowska 100; 22-672 Susiec, tel.: 84 665 44 10, adres  e-mail: 
gok_susiec@wp.pl )
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora. 
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja konkursu kulinarnego „Tradycyjna Potrawa Świąteczna 2022”zgodnie z wyrażoną
zgodą.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tj. zgoda osoby, której dane dotyczą). Podanie danych jest 
dobrowolne. 
5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
6. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców: 1) podmiotom przetwarzającym – osobom fizycznym lub 
prawnym, organom publicznym, jednostkom lub innym podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora – w 
szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, 2) pracownikom Administratora 3) odbiorcom wskazanym w zgodzie (nieograniczony 
krąg odbiorców) 
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania tj. na czas organizacji, przebiegu i 
sprawozdawczości z konkursu tj. przez okres 1 roku, bądź z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych bez zbędnej zwłoki, w sytuacji 
gdy osoba, której dane dotyczą lub jej przedstawiciel ustawowy cofnie zgodę
8. Ma Pan/Pani prawo:
- dostępu do swoich danych osobowych;
- sprostowania nieprawidłowych danych;
- żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;
- żądania ograniczenia przetwarzania danych;
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem.
9. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

*Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych)

      .......................................................                                                                       ......................................................
            Miejscowość,  data                                                                                                              Czytelny  podpis     

mailto:gok_susiec@wp.pl

