XI FESTIWAL KAPUSTY I PIEROGA
Gminny konkurs kulinarny

REGULAMIN
Organizator:

Ośrodek Kultury Gminy Lubin, ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin
www.okgminalubin.pl , https://www.facebook.com/okgminalubin
tel/fax: 76/844 82 33, tel. 76/45 59 86, sekretariat@okgminalubin.pl

Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Wiejskiej Lubin. Uczestnikami mogą być organizacje:
Sołectwa, Koła Gospodyń Wiejskich, Kluby Seniora, Stowarzyszenia, oraz inne grupy aktywne.
Termin i miejsce imprezy: 7 września 2019 r. (sobota) – boisko sportowe ISKRA – Księginice.
Cele konkursu:
 popularyzacja tradycyjnej potrawy jaką są pierogi i potrawy z kapusty,
 prezentacja bogactwa zasobów kulinarnych, artystycznych i innych gminy Lubin,
 aktywizacja mieszkańców gminy Lubin m.in. Kół Gospodyń Wiejskich, Sołectw, Stowarzyszeń, grup aktywnych, itp.
 budowa więzi wewnątrz społeczności lokalnych,
 promocja gminy.
Zasięg: Gmina Wiejska Lubin.
Uczestnictwo:
 w konkursie mogą wziąć udział min. trzyosobowe drużyny, które zgłosiły chęć wzięcia udziału
 w konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy z terenu gminy Lubin.
 wypełnioną kartę zgłoszenia (zał. 2), RODO oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku (zał. 1), oświadczenie dla
organizatora (zał. 4) oraz oświadczenie dla potrzeb PSSE w Lubinie (zał. 5) należy dostarczyć Organizatorowi do
28 sierpnia 2019 r. do godz. 15.00
Założenia organizacyjne:
 każdy z zespołów uczestniczących zobowiązuje się do wykonywania potraw konkursowych:
1. potrawa z kapusty,
2. pierogi,
3. zdrowa dekoracja z warzyw na stół.
 zapewniamy namiot oraz komplet bawarski
 uczestnicy konkursu we własnym zakresie zabezpieczają naczynia do prezentowania potraw konkursowych
 gotowość stanowisk z prezentowanymi potrawami: 7 września 2019 r. godz.: 15.50
Kryteria oceny i nagrody:
 Ocenie podlegać będą: estetyka stoiska, jakość, smak i estetyka wykonanych potraw, nawiązanie
do tradycji,
 Degustacji dokona Jury powołane przez organizatora i wskaże laureatów konkursu.
 Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu konkursu, ok. godziny 20:00
 Każdy z uczestników otrzymuje pamiątkowy dyplom
 Laureaci konkursu otrzymują nagrody pieniężnie za 1,2,3 miejsca i wyróżnienia.
 Organizator dopuszcza możliwość poszerzenia nagród i wyróżnień o pozaregulaminowe
Ustalenia końcowe:
 Wszyscy członkowie drużyny zobowiązani są podpisać informację dotyczącą RODO oraz zgodę na wykorzystanie
wizerunku (zał. 1).
 Grupa zobowiązuje się dostarczyć do Organizatora wraz z kartą zgłoszenia do konkursu (zał. 2) oświadczenie
niezbędne do przedstawienia w Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Województwa Dolnośląskiego
w Lubinie (zał.5),
 Grupa zobowiązuje się zapoznać z regulaminem dotyczący wymagań sanitarnych dla uczestników konkursu
kulinarnego podczas imprezy plenerowej pn. XI Festiwal Kapusty i Pieroga w Księginicach organizowanego przez
Ośrodek Kultury Gminy Lubin (zał. 3) i dostarczyć organizatorowi oświadczenie o zapoznaniu się z ww. regulaminem
(zał. 4).
 Wszystkie kwestie, których nie obejmuje regulamin, ustala Organizator.

Serdecznie zapraszamy do udziału

zał. 1

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z rt. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 Panią/Pana, że:
1. Administratorem danych osobowych będzie: Ośrodek Kultury Gminy Lubin,
ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Art. 76 300 01 40, mail: iodo@amt24.biz
3. Pani/Pan dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby uczestnictwa w Gminnym Konkursie
Kulinarnym podczas XI FESTIWALU KAPUSTY I PIEROGA organizowanym przez OKGL
i promocji tego wydarzenia, na podstawie udzielonej zgody zgodnie z rt. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych, o których mowa w pkt 3, będzie
brak możliwości uczestnictwa w ww. konkursie.
5. Przesłanie przez Panią/Pana karty zgłoszenia z danymi osobowymi w celu uczestnictwa w ww.
konkursie oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.
6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody.
7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na
podstawie przepisów obowiązującego prawa, upoważnione przez Administratora podmioty
przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora oraz osoby odwiedzające placówkę lub jej
stronę internetową.
8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
ich przetwarzania.
9. Ma Pani/Pan prawo do wycofania wyrażonej zgody. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie
będzie miało wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu jej wycofania.
10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu.
11. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86.
12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
……………………………………………………………………………
(data i czytelny podpis)

INFORMACJA O WYKORZYSTANIU WIZERUNKU
Nadesłanie karty zgłoszeniowej na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
regulaminu oraz na podstawie rt. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia
4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 880, 1089, z 2018 r. poz. 650), dobrowolnym wyrażeniem
zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, głosu, wypowiedzi oraz utworów audiowizualnych (w
tym nagrań, fotografii, itp.) bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania w działaniach
medialnych prowadzonych przez Ośrodek Kultury Gminy Lubin i Urząd Gminy Lubin. Zgoda
obejmuje wykorzystanie, utrwalenie, obróbkę i powielanie zdjęć oraz nagrań za pośrednictwem
dowolnego medium w dowolnym celu. Powyższa zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.
……………………………………………………………………………
(data i czytelny podpis)

zał. 2

XI FESTIWAL KAPUSTY I PIEROGA
Gminny konkurs kulinarny

KARTA ZGŁOSZENIA

NAZWA DRUŻYNY
_______________________________________________________________________________________________________

ADRES - TELEFON, E-MAIL
_______________________________________________________________________________________________________
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za grupę – KAPITANA / kontakt
_______________________________________________________________________

Nazwy przygotowanych potraw konkursowych – przepisy w załączeniu
1. …………………………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………………………………
Imiona i nazwiska członków drużyny
1. …………………………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………………………………………………………
5. ………………………………………………………………………………………………………………………..
6. …………………………………………………………………………………………………………………………
7. …………………………………………………………………………………………………………………………
8. …………………………………………………………………………………………………………………………
9. …………………………………………………………………………………………………………………………
10. …………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że:



zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia
zgadzam się z zasadami konkursu zawartymi w Regulaminie Konkursu i potwierdzam określone w nim prawa
Organizatorów.

…………………………………..dnia ………………….2019 r.

………………………………………
Podpis zgłaszającego

zał. 3

REGULAMIN
dotyczący wymagań sanitarnych dla uczestników konkursu kulinarnego
podczas imprezy plenerowej pn. XI Festiwal Kapusty i Pieroga
w Księginicach organizowanego przez Ośrodek Kultury Gminy Lubin
1. Organizator zapewnia warunki do utrzymania właściwej higieny podczas
degustacji i prezentacji potraw konkursowych:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

dostęp do ciepłej i zimnej wody,
środki do mycia,
naczynia jednorazowego użytku do degustacji,
pojemniki na odpady,
toaletę,
wytyczony teren na utwardzonej powierzchni, osłonięty z boków i zadaszony,
na którym będzie wydawana żywność.

2. Grupa zobowiązuje się:
a. dostarczyć do Organizatora, wraz z kartą zgłoszenia do konkursu, oświadczenie
niezbędne do przedstawienia w Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
Województwa Dolnośląskiego w Lubinie,
b. że osoby wydające żywność posiadają aktualne badania lekarskie do celów
sanitarno-epidemiologicznych, które świadczą o braku przeciwwskazań do
wykonywania prac, przy których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na
inne osoby,
c. do zapewnienia prawidłowej odzieży ochronnej podczas wydawania żywności.

zał. 4

Lubin, dnia …………………
XI Festiwal Kapusty i Pieroga

OŚWIADCZENIE

Ja, …………….…………………………………………….., zamieszkały(a)
……………………………………………………………………………………
Reprezentując grupę o nazwie ……………..……………………………………..
oświadczam, iż członkowie grupy zapoznali się z treścią Regulaminu dotyczącego
wymagań sanitarnych dla uczestników konkursu kulinarnego podczas imprezy
plenerowej pn. XI Festiwal Kapusty i Pieroga w Księginicach organizowanego przez
Ośrodek Kultury Gminy Lubin i zobowiązują się do przestrzegania jego zapisów.

.…………………………………………
(podpis osoby reprezentującej grupę)
Podpisy pozostałych członków grupy:

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

zał. 5

……………………………..

Lubin, dnia .....................................

……………………………..
……………………………..
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
Województwa Dolnośląskiego
ul. 1 Maja 15
59-300 Lubin
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że 7 września 2019 r. na boisku sportowym w Księginicach podczas XI Festiwalu
Kapusty i Pieroga grupa o nazwie ………..……………………………………….. będzie uczestniczyć
w konkursie kulinarnym na najsmaczniejszą potrawę z kapusty oraz najsmaczniejsze pierogi.
Ponadto podczas imprezy przekażemy do degustacji uczestników potrawę o nazwie ………………….
…………………………………………………………………………. Potrawy przygotowane zostaną
w ……………………………………………………………………..…… z następujących składników:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Paragony i rachunki za zakupione produkty niezbędne do przygotowania potraw pozostawię do
wglądu przez 3 tygodnie od dnia imprezy do 28.09.2019 r.
Oświadczam, że posiadam aktualne badania lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych, które
świadczą o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy których istnieje możliwość
przeniesienia zakażenia na inne osoby.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu dotyczącego wymagań sanitarnych dla
uczestników konkursu kulinarnego podczas imprezy plenerowej pn. XI Festiwal Kapusty i Pieroga
w Księginicach organizowanego przez Ośrodek Kultury Gminy Lubin.

……………………………………
(podpis osoby reprezentującej grupę)

