Załącznik do Zarządzenia Nr 29/2019
Wójta Gminy Sobienie-Jeziory
z dnia 18 czerwca 2019 r.

REGULAMIN KONKURSU NA
NAJSMACZNIEJSZĄ SZARLOTKĘ W GMINIE SOBIENIE-JEZIORY
1. ORGANIZATOR
Organizatorem Konkursu jest Gmina Sobienie-Jeziory, 08-443 Sobienie-Jeziory ul. Garwolińska 16,
tel. 25 685 80 90, e-mail: gminasj@gminasj.pl.
2. CELE KONKURSU:
 aktywizacja i integracja mieszkańców gminy Sobienie-Jeziory,
 propagowanie tradycyjnego wypieku ciast,
 wymiana doświadczeń kulinarnych.
3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
1) w konkursie mogą wziąć udział osoby zamieszkałe na terenie gminy Sobienie-Jeziory,
2) do konkursu można zgłosić tylko jedno ciasto,
3) warunkiem udziału w konkursie jest złożenie wypełnionej i podpisanej Karty Zgłoszeniowej
stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu w Urzędzie Gminy Sobienie-Jeziory,
ul. Garwolińska 16, bud. B, pok. nr 2 w terminie do 01.08.2019r.
4) ciasta należy dostarczyć w dniu 25 sierpnia 2019 r. do godziny 13:00 na teren imprezy plenerowej
OWOCOBRANIE 2019 i przekazać przedstawicielowi Organizatora,
5) rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 25 sierpnia 2019r. podczas imprezy plenerowej
OWOCOBRANIE 2019, w godz. 17.00-18.00,
6) ciasta będzie oceniać komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy,
7) decyzje komisji konkursowej są ostateczne,
8) komisja konkursowa wyłoni laureata I, II i III miejsca,
9) uczestnik konkursu zgłaszając się do konkursu jednocześnie wyraża zgodę na wyeksponowanie
ciasta oraz na przeznaczenie go (po rozstrzygnięciu konkursu) do degustacji przez uczestników
festynu.
4. KRYTERIA OCENY:
 walory smakowe,
 walory estetyczne (dekoracja, kształt, prezentacja wizualna).
5. INFORMACJE DODATKOWE:
1) Zgłoszenie ciasta do konkursu oznacza wyrażenie zgody na jego nieodpłatne wykorzystywanie
do niekomercyjnej działalności statutowej Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo
do publikacji zdjęć ciast zgłoszonych do konkursu, a w szczególności zamieszczania ich na stronach
internetowych, w social mediach i wykorzystania ich w innej formie podając dane autora (imię
i nazwisko).
2) Zgłoszenie ciasta do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu
i oświadczeniem, że ciasto zgłoszone do konkursu zostało wykonane osobiście.
3) Ciasta zgłoszone do konkursu nie będą zwracane.
4) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem
nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na
zgłoszeniach Uczestników.
5) Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla Uczestników.
6) Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu bez podania przyczyny.

7) Biorąc udział w konkursie Uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w celu realizacji Konkursu i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie zgodnie
z Rozporządzeniem 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) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1).
8) Administratorem danych jest Gmina Sobienie-Jeziory, ul. Garwolińska 16, 08-443 Sobienie
-Jeziory, tel. 25 685 80 90, 685 80 92.
9) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod-zz@tbdsiedlce.pl
10) Dane gromadzone podczas realizacji Konkursu będą wykorzystywane jedynie przez Administratora
Danych. Nie będą udostępniane żadnej innej organizacji, osobom fizycznym lub innym podmiotom
trzecim bez zgody Uczestnika.
11) Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla
jakiego zostały zebrane.
12) Uczestnik Posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Z powyższych uprawnień można
skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną
kierując korespondencję na adres: iod-zz@tbdsiedlce.pl. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia
skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
13) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem
możliwości wzięcia udziału w konkursie.
14) Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady oraz warunki
prowadzenia Konkursu. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.
15) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego oraz Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(t.j.: Dz.U. z 2018r., poz. 1191).

