REGULAMIN KONKURSU
“NA POTRAWĘ REGIONALNĄ”
odbywającego się podczas
“Dnia Karpia Królewskiego – Złota Łuska 2019”
w Malińcu Gmina Potok Wielki
Cel konkursu:
Promocja produktu regionalnego, ukazanie bogactwa walorów smakowych,
zdrowotnych oraz estetycznych tradycyjnych potraw z ryb słodkowodnych opartych
na własnych recepturach związanych z kuchnią Regionu Lubelszczyzny
i Podkarpacia.
Kategorie konkursu:
1. Karp wędzony.
2. Karp smażony, pieczony, grillowany, duszny.
3. Karp faszerowany, marynowany, w galaretach oraz przetworzony
w podobny sposób.
4. Ciasta i desery z owoców leśnych.
5. Nalewka regionalna.
Postanowienia ogólne:
1. Konkurs ma formę otwartą.
2. Zgłoszenie potrawy do Konkursu obejmuje podanie nazwy potrawy,
imienia i nazwiska wykonawcy, udostępnienie przepisu.
Zgłoszenie nalewki do konkursu obejmuje podanie nazwy nalewki, imienia
i nazwiska wykonawcy, roku powstania, udostępnienie przepisu.
3. Potrawy do oceny należy dostarczyć w dniu 18 sierpnia 2019 r. do namiotu
organizatora w godz. 13.30 – 14.30.
Nalewkę do konkursu należy dostarczyć w butelce szklanej o poj. 0,5l w
dniu 18 sierpnia 2019 r. do namiotu organizatora w godz. 13.30 – 14.30.
4. Potrawy ocenione najwyżej w kategorii 1 – 4 otrzymają tytuł “Królewski
Karp – Złota Łuska 2019”, kategoria 5 otrzyma tytuł “Nalewka Regionalna
2019”.
5. Kryteria oceny dań to walory smakowe, sposób podania – prezentacji oraz
stopień trudności wykonania potrawy. Zgłoszone do konkursu potrawy
oceni powołana w tym celu Komisja, której werdykt jest ostateczny.
6. Dla oceny przyjętych kryteriów ustala się punktację, polegającą na
przyznaniu każdemu produktowi od 0 do 5 punktów.

7. Łączna suma przyznanych przez wszystkich Członków Komisji punktów
danej potrawie będzie stanowiła ocenę końcową.
8. W przypadku zdobycia tej samej liczby punktów przez dwa i więcej
podmiotów, prawo uznania pierwszeństwa i wyboru laureata pozostawia
się Honorowemu Przewodniczącemu Komisji.
9. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w
trakcie “Dnia Karpia Królewskiego – Złota Łuska 2019”
ok. godz. 17.00.
Ustalenia końcowe
Za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca w kategorii 1 – 4 konkursu
uczestnicy zostaną uhonorowani nagrodami i tytułem “Królewski Karp – Złota
Łuska 2019”, w 5 kategorii konkursu uczestnicy zostaną uhonorowani nagrodami
i tytułem “Nalewka Regionalna 2019”.
W przypadku gdy nagroda nie zostanie odebrana przez uczestnika w dniu
konkursu, nagroda przechodzi na własność organizatora.
Uczestnicy konkursów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych
oraz wizerunku na potrzeby konkursu i promocji.
Złożenie właściwego oświadczenia jest warunkiem udziału w konkursie.

Do udziału w konkursie zapraszają:
Wójt Gminy Potok Wielki
Gminny Ośrodek Kultury w Potoku Wielkim
Rybackie Lokalne Grupy Działania partnerzy projektu “Złota Łuska”

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w konkursie: “NA POTRAWĘ REGIONALNĄ” w ramach
imprezy promocyjnej „Dzień Karpia Królewskiego – Złota Łuska” w Malińcu 18.08.2019 r.
Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych będzie Gmina Potok Wielki i Gminny Ośrodek
Kultury w Potoku Wielkim. Dane kontaktowe:
Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki tel/fax 15 874 02 06/15 874 02 04, gmina@potokwielki.pl
Administrator

wyznaczył

Inspektora

Ochrony

Danych.

Dane

kontaktowe:

iod@rodokontakt.pl

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
1. Przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie oraz udokumentowanie przebiegu konkursu
“NA POTRAWĘ REGIONALNĄ” w ramach imprezy promocyjnej „Dzień Karpia Królewskiego – Złota Łuska”
w Malińcu 18.08.2019 r.
2. Publikacja wizerunku oraz imienia, nazwiska uczestnika wydarzenia na stronie internetowej Administratora,
na stronach internetowych partnerów/współorganizatorów: Gmina Potok Wielki, Towarzystwo Przyjaciół Gminy
Potok Wielki, Gminny Ośrodek Kultury w Potoku Wielkim, Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy
Sandomierskiej”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
„W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”, Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak”, Rybacka Lokalna Grupa Działania
„Roztocze”, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Urząd Marszałkowski Województwa
Lubelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ich materiałach informacyjnych
i reklamowych.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest udzielnie Pani/Pana zgody
na poszczególne cele przetwarzania jako uczestnika wydarzenia.
Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym partnerom
(odbiorcom danych) Gmina Potok Wielki, Gminny Ośrodek Kultury w Potoku Wielkim, Stowarzyszenie „Lokalna
Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina, Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”, Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak”, Rybacka
Lokalna Grupa Działania „Roztocze”, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Ministerstwo Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat.
Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym nie będą wykorzystywane do profilowania.
Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.
Przysługują Pani/Panu następujące prawa względem podanych danych osobowych:
a) do dostępu, b) do sprostowania, c) do ograniczenia przetwarzania, d) do usunięcia, e) do wniesienia skargi do
organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.
Administrator potrzebuje Twoich danych osobowych, aby zrealizować wskazane cele przetwarzania.

Brak Twojej zgody na realizację w/w celów uniemożliwia Twój udział w tym wydarzeniu. Brak zgody na
pozostałe cele uniemożliwi publikację Twoich danych osobowych i wizerunku w Internecie i w materiałach
informacyjnych nawet w przypadku, gdy zostaniesz laureatem.

ZGODA DOROSŁEGO UCZESTNIKA NA PRZETWARZANIE JEGO DANYCH OSOBOWYCH
Zgoda dorosłego uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z udziałem
w konkursie “NA POTRAWĘ REGIONALNĄ” w ramach imprezy promocyjnej „Dzień Karpia Królewskiego – Złota
Łuska” w Malińcu 18.08.2019 r.
Oświadczam, że
1.

Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną i z przysługującymi mi prawami.

2.

Ja ……………………………………………………………………………………………………………..…………….. będę uczestnikiem
(Imię i nazwisko)

w/w wydarzenia.
- WYRAŻAM ZGODĘ na przetwarzanie moich danych osobowych z tego formularza aby organizatorzy
mogli przygotować, zorganizować, przeprowadzić oraz udokumentować przebieg tego wydarzenia.
- WYRAŻAM ZGODĘ na przetwarzanie moich danych osobowych obejmującego imię, nazwisko oraz mój
wizerunek
na
stronie
internetowej
Administratora,
na
stronach
internetowych
partnerów/współorganizatorów, w ich materiałach informacyjnych i reklamowych.

Maliniec, 18.08.2019 r.
(Miejscowość, data)

………………………………………………………………..
Podpis uczestnika

