Regulamin konkursu kulinarnego
p.n. "Śledź po Międzyzdrojsku" 2019

I. Przepisy ogólne
1.1.

Organizatorem konkursu jest Burmistrz Międzyzdrojów.

1.2.
Przedmiotem konkursu jest przepis na lokalnego „Śledzia po Międzyzdrojsku”, którego
autorami są podmioty prowadzące działalność gastronomiczną oraz osoby prywatne z
terenu gminy Międzyzdroje.
1.3.
Zasady konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem
rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do jego zakończenia.

II. Uczestnicy i warunki konkursu
2.1.
Uczestnikami konkursu są podmioty prowadzące działalność gastronomiczną oraz
osoby prywatne z terenu gminy Międzyzdroje.
2.2.

Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.

2.3.
Każdy z autorów przepisów może zaprezentować jedno danie ze śledzia, którego
receptura była do tej pory niepublikowana i nienagradzalna w innych konkursach.
2.4.
Autor potrawy konkursowej winien zaprezentować ją osobiście przed jury w dniu 07
września 2019r. o godz. 16:00 w amfiteatrze w Międzyzdrojach, podczas organizowanego
„ V Pikniku Rodzinnego” .
2.5.
Swoją chęć udziału w konkursie należy zgłosić telefonicznie pod numer: 609 519 590,
e-mailem na adres: anetta_czyzak@miedzyzdroje.pl lub osobiście w biurze Promocji i
Współpracy z Zagranicą w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach do dnia 6 września 2019
roku do godz. 14:00.
2.6.
Zgłoszenie potrawy na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż podmiot
nadsyłający:
- przyjmuje warunki Regulaminu Konkursu,
- wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE),
- wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatorów Konkursu
przekazanego przepisu kulinarnego, w dowolnym czasie i formie dla celów promocyjnych
Gminy Międzyzdroje.
2.7 Zgłoszenie przepisu do konkursu oznacza akceptację jego warunków i regulaminu,
którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną
uwzględnione.

III. Prace konkursowe
3.1. Przygotowaną potrawę wraz z załączonym przepisem należy dostarczać osobiście do
amfiteatru w Międzyzdrojach do wyznaczonego punktu przyjęć potraw konkursowych, w dniu
07 września 2019 roku, do godz. 15:30.
3.3.
Do zgłoszonej potrawy należy dołączyć uzupełniony formularz zgłoszeniowy
zawierający następujące dane: nazwę obiektu gastronomicznego lub imię i nazwisko
osoby prywatnej, adres, e-mail, telefon kontaktowy oraz zgodę na przetwarzanie danych
osobowych na potrzeby organizowanego konkursu kulinarnego, który wraz z regulaminem
konkursu można pobrać na stronie internetowej: www.miedzyzdroje.pl.

IV. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody
4.1.
Prezentacja oraz rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 07
września 2019 roku od godz. 16:00.
4.2.

Oceny dokona jury powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

4.3.
Jury dokona oceny zaprezentowanych potraw oceniając smak, wygląd potrawy jak
również sposób dokonania prezentacji przez autora.
4.4.
Organizator dokona oceny w dwóch kategoriach: PROFI – dla osób prowadzących
działalność gospodarczą gastronomiczną lub przedstawicieli branży turystycznej – o
charakterze gastronomicznym oraz w kategorii OPEN – dla osób prywatnych z terenu
gminy Międzyzdroje.
4.5.

Jeden przepis z kategorii OPEN oraz PROFI zostanie nagrodzony przez Organizatora.

4.6.
Organizator przewiduje dla zwycięscy nagrodę rzeczową w wysokości do 200 zł brutto
oraz Kulinarny Laur Burmistrza Międzyzdrojów – oficjalne wyróżnienie obiektu
gastronomicznego lub osoby prywatnej.
4.7.

Promocję wygranej potrawy przez Urząd Miejski w Międzyzdrojach.

4.8.

Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

4.9.
Nagroda zostanie przyznana i wręczona przez Organizatora w dniu 07 września 2019
roku.
4.10. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
4.11. Pełna informacja o przebiegu konkursu kulinarnego (ocena prac, wyniki, nagrodzone
przepisy) będzie dostępna na stronie internetowej: www.miedzyzdroje.pl po jego
zakończeniu oraz upubliczniona w materiałach promocyjnych Gminy Międzyzdroje np.
„Informator Samorządowy Gminy Międzyzdroje”. „Kurier Turystyczny Gminy
Międzyzdroje”.

V. Ochrona Danych Osobowych
5.1. Administratorami danych osobowych ujawnionych na potrzeby konkursu jest Gmina
Międzyzdroje reprezentowana przez Burmistrza Międzyzdrojów. Przetwarzanie danych
osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 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).
5.2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia
konkursu
5.3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych, tj. na podstawie zgody uczestników. Podanie danych
osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w
konkursie oraz na podstawi art.6 ust.1. lit. b ,c rozporządzenia RODO.
5.4. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: a) imię i nazwisko, b) adres
e-mail, c) adres zamieszkania, d) telefon
5.5. Osobie, która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z prawa do
cofnięcia zgody należy skontaktować się z Organizatorem konkursu dostępnym pod adresem:
e-mail anetta_czyzak@miedzyzdroje.pl
5.6. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści
swoich danych, prawo do ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych a także prawo do przenoszenia
danych osobowych. W celu skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z
Organizatorem konkursu dostępnym pod adresem e-mail anetta_czyzak@miedzyzdroje.pl
5.7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
5.8. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu
informowania o wynikach konkursu.
5.9. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu są przetwarzane w sposób
zautomatyzowany, lecz nie będą poddawane profilowaniu.
5.10.Dane uczestników konkursu nie będą przechowywane dłużej, niż jest to wymagane.

Formularz zgłoszeniowy do konkursu kulinarnego p.n. ,,Śledź po Międzyzdrojsku”
Nazwa obiektu gastronomicznego: ................................................................
Imię i nazwisko osoby prywatnej: ……………………………………………………
Adres: ..............................................................................................................
E -mail…………………………………………………………………………………
Telefon
kontaktowy:…………………………………………………………………………………….
Oświadczenia:


Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/am. się z regulaminem konkursu kulinarnego
„Śledź po Międzyzdrojsku „ organizowane przez Burmistrza Międzyzdrojów oraz akceptuję
jego postanowienia.

(data i miejscowość)



(czytelny podpis)

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych
z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imienia, nazwiska,
numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail) przez organizatorów konkursu dla celów
związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu kulinarnego „Śledź po
Międzyzdrojsku „

(data i miejscowość)


(czytelny podpis)

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku w celach
informacyjnych

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych oraz
wykorzystanie i publikację mojego wizerunku przez organizatorów konkursu kulinarnego
„Śledź po Międzyzdrojsku „ na potrzeby konkursu i w celach marketingowychorganizacyjnych w/w konkursu.( zgodnie z Rozporządzeniem …………art.6 ust.1 lit. a)

(data i miejscowość)

(czytelny podpis)

