
KONKURS KULINARNY na „NAJLEPSZE CIASTO Z OWOCAMI” 

 

REGULAMIN 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

 1. Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  w Sompolnie, Plac Wolności 26, tel. 63 2714134 

2. Konkurs skierowany jest do mieszkaoców  gminy Sompolno.  

3. Celem konkursu jest:  

- prezentacja różnorodnych (tradycyjnych i współczesnych) przepisów na ciasta z owocami lub tworzenie własnych 

wariacji na ich temat  

- odkrywanie uroków kucharzenia , 

- rozwijanie umiejętności pracy zespołowej , 

- sprawdzenie swoich umiejętności, 

 - aktywizacja mieszkaoców gminy, 

 - integracja środowiskowa i międzypokoleniowa,  

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA 

1. Zgłoszenia do udziału w konkursie na  „Najlepsze ciasto z owocami” należy dokonad na karcie zgłoszenia 

stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu, w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sompolnie 

w terminie do 18 września 2018r.  

2. Zgłoszenia dokonane po terminie nie będą brane pod uwagę. 

 3. Produkt zgłoszony do konkursu powinien byd dostarczony w dniu 23.09.2018 r. na targowisko miejskie w 

Sompolnie o godz. 15.00 

 4. W konkursie mogą brad udział osoby indywidualne lub zespoły.  

5. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 

(imię, nazwisko, adres) oraz na rozpowszechnianie wizerunku (dokumentacja fotograficzna) na potrzeby konkursu 

kulinarnego.  

ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU 

1. Konkurs odbywad się będzie w dniu 23 września br. podczas imprezy „Święto Sadów””. 

 2.Cisto biorące udział w konkursie musi byd dostarczone w ilości pozwalającej na przygotowanie niewielkich porcji 

do degustacji ( w tym 3 dla komisji konkursowej).  

3. Zgłoszone do konkursu danie to własnoręczny wyrób osób zgłaszających. 

 4.Ciasto można dowolnie wzbogacid naturalnymi dodatkami spożywczymi, jednak owoce muszą stanowid 

podstawowy składnik potrawy. 



 5. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do prezentacji ciasta zgłoszonego  i opisanego w karcie zgłoszeniowej. 

 6. Organizator zapewnia niezbędną do degustacji zastawę, sztudce, itp. 

 7. Uczestnik konkursu podaje do oceny komisji konkursowej 3 porcje ciasta.  

8.Ciasto oceniad będzie powołana 3 osobowa komisja konkursowa.  

9. Członkowie komisji oceniają ciasto zgłoszone do konkursu przyznając punkty na karcie oceny.  

10. Wygrywa  ciasto, które uzyskało największą liczbę punktów. Jeżeli taką samą liczbę punktów uzyskają dwa  ciasta 

lub więcej głos decydujący ma przewodniczący Komisji biorąc pod uwagę przede wszystkim smak ciasta.  

11. Ocenie podlegad będzie: 

 - spełnienie wymogów określonych regulaminem i tematyką konkursu - wygląd ciasta i dekoracja, 

 - smak, zapach, konsystencja, 

 - oryginalnośd i pomysłowośd , 

12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 23 września 2018r. podczas imprezy „Święto Sadów”. 

 13. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne. 

NAGRODY 

Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody za trzy pierwsze miejsca oraz wyróżnienia dla pozostałych uczestników. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podczas Imprezy Święto Sadów, organizator będzie utrwalał przebieg programu artystycznego imprezy w postaci obrazów cyfrowych, w związku z czym istnieje 

możliwość utrwalenia danych biometrycznych w postaci wizerunku twarzy, osób uczestniczących                                                w imprezie. Wejście na teren 
imprezy, jest  równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas imprezy na różnych polach eksploatacji 

tj. publikacji w prasie, na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

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), tzw. RODO, w celu promocji imprezy i działalności gminy. 

Jednocześnie informujemy, że: 

1) Administratorem danych osobowych jest Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury  w Sompolnie. 
2) Kontakt do inspektora danych osobowych: e-mail: inspektor@osdidk.pl,  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacj zadań i mogą udostępniane innym odbiorcom, 

4) Administrator danych osobowych, przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz na podstawie udzielonej zgody. 
5) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na 

przetwarzanie danych osobowych. 
6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie 

wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

 

 

mailto:inspektor@osdidk.pl


 

Załącznik Nr 1 do regulaminu konkursu kulinarnego KARTA ZGŁOSZENIA uczestnictwa w konkursie kulinarnym 

KARTA ZGŁOSZENIA  

uczestnictwa w konkursie kulinarnym  

„CIASTO Z OWOCAMI”  

Dane osobowe 
 

Imię i Nazwisko 
(zgłoszenia indywidualne) 

 
 
 

Nazwa 
(koła gospodyo, świetlica, 
itp.)+ nazwisko osoby 
odpowiedzialnej 

 
 
 
 
 

Adres zamieszkania  
 

Telefon kontaktowy  
 

Nazwa potrawy 
 

 
 
 
 

Przepis na potrawę  (składniki, sposób wykonania) 

 
 
 
 
 
 
 

 

Oświadczam, że akceptuję regulamin konkursu kulinarnego „ NAJLEPSZE CIASTO Z OWOCAMI” 

 

 

 

 

                                                                                                                           ……………………………………………….. 

                                                                                                                                    (data i czytelny podpis) 

 

 


