DOMEK Z PIERNIKA 2021
-konkurs rodzinny
REGULAMIN KONKURSU
1. Organizator konkursu:
Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach
2. Data, miejsce organizacji i rozstrzygnięcie konkursu:
Gotową pracę- Domek z Piernika należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury w
Gierałtowicach do dnia 26 listopada.
OPIS PRAC:
Dostarczona praca powinna posiadać dane osób zgłaszających pracę na konkurs oraz telefon
kontaktowy.
Obowiązkowo do pracy należy dołączyć oświadczenia uczestnika konkursu.
Prezentacja prac i rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 5 grudnia, podczas jarmarku
świątecznego, który odbędzie się na boisku LKS Gwiazda Chudów,
ul. Zabrska 18, 44-177 Chudów)
Po wręczeniu nagród uczestnicy zabierają swoje wypieki do domu.
3. Cele konkursu:
• Przypomnienie oraz kultywowanie zwyczajów i tradycji wypieków świątecznych.
• Wymiana doświadczeń kulinarnych.
• Aktywizacja społeczności lokalnej.
4. Adresaci Konkursu:
Konkurs skierowany jest do wszystkich zainteresowanych.
W konkursie może wziąć udział każda osoba, rodzina lub organizacja, która przygotuje domek
z piernika, z maksymalnym wykorzystaniem produktów naturalnych, nieprzetworzonych.
Zgłaszający ponosi koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem produktu na konkurs
W konkursie nie mogą startować zawodowi cukiernicy, piekarze.
5. Organizacja Konkursu
Oceny wypieku dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora.
Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie
Z posiedzenia Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół.
Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o
zwycięzcach i uczestnikach Konkursu.
Regulamin Konkursu jest udostępniony do wglądu w siedzibie organizatora, a także na stronie
internetowej
Dla zwycięzców konkursu przewidziano nagrody oraz dyplomy.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie.

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU DOMEK Z PIERNIKA 2021
W związku z uczestnictwem w konkursie domek z piernika organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach
oświadczam, że zapoznałam się/ zapoznałem się z regulaminem konkursu.
Oświadczam, że
□

Wyrażam zgodę

□

nie wyrażam zgody

na publikację na stronach internetowych Gminnego Ośrodka Kultury oraz w prasie pracy złożonej w ramach konkursu, a w
przypadku pracy zwycięskiej na wykorzystanie pracy w celach promocyjnych, zgodnie Regulaminem konkursu.

W związku z uczestnictwem w konkursie DOMEK Z PIERNIKA organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach:
□

Wyrażam zgodę

□

nie wyrażam zgody

na przetwarzanie danych osobowych …………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
(dziecka …..................................................................................... lat .................. ) niezbędnych dla uczestnictwa w
konkursie.

□

Wyrażam zgodę

□

nie wyrażam zgody

na publikację wizerunku mojego/mojego dziecka na stronach internetowych oraz profilu facebook Gminnego Ośrodka Kultury
w Gierałtowicach oraz w prasie.
Numer telefonu, (numer telefonu do opiekuna )
.......................................................................................................................................................................................
Zostałam/zostałem poinformowana/y, iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w dowolnym momencie, poprzez wysłanie
wiadomości o wycofaniu zgody na adres e-mail: iod@gok.gieraltowice.pl.

miejscowość i data....................................................................................................
............................................................................................................
(czytelny podpis przedstawiciela ustawowego)

Administratorem podanych danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach. W związku z przetwarzaniem
danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
- prawo dostępu do Państwa danych oraz otrzymania ich kopii;
- prawo żądania sprostowania (poprawienia) Państwa danych, jeśli są one nieprawidłowe;
- prawo żądania usunięcia Państwa danych;
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych;
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu
nadzorczego);
- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli dane zostały nam dostarczone na podstawie Państwa
zgody jako podstawy przetwarzania danych; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.
Informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem
ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza
teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook deklaruje, wykorzystywanie typowych klauzul
umownych zatwierdzone przez Komisję Europejską i opieranie się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień
ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów

