Regulamin konkursu
„Mazurek lub Babka Wielkanocna”

1.Organizator konkursu
Dolnobrzeski Ośrodek Kultury, ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny
tel. 71/3195-252
e - mail: dok@brzegdolny.pl
2. Cel konkursu
 Wymiana doświadczeń kulinarnych.
 Aktywizacja społeczności lokalnej.
 Promocja tradycyjnego wypieku.
4. Warunki uczestnictwa
 W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy gminy Brzeg Dolny, którzy upieką mazurka lub
babkę wielkanocną według tradycyjnego lub własnego przepisu. Dzieci biorące udział w
konkursie mogą ją wykonać przy pomocy osoby dorosłej.
 Najważniejszą cechą babki jest smak i pulchność, natomiast mazurka smak i wygląd.
 Gotowy wypiek wraz z niezbędnymi załącznikami należy dostarczyć w dniu 28.03.2021 r.
do Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury – ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny.
 Do wykonanej pracy musi zostać dołączona informacja: imię i nazwisko, wiek, nr kontaktowy,
adres mailowy oraz pocztowy oraz podpisane oświadczenie (zał. nr 1).
 Zgłaszający ponosi koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem wypieku
cukierniczego na konkurs.
 Oceny ciast dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora.
A. Każdy wypiek zostanie oceniony w następujących kategoriach:
1. Smak
2. Wygląd
3. Estetyka podania
Kryteria oceny dokonane przez komisje konkursową
 Ogólne cechy wyrobu cukierniczego (smak, zapach)
 Szczególne elementy dekoracyjne
 Oryginalność i pomysłowość
 Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć, informacji
o zwycięzcach i uczestnikach konkursu.
 Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.dok.brzegdolny.pl

B. W konkursie nie mogą startować zawodowi cukiernicy.
C. Jury powołane przez organizatora przyzna I, II i III nagrodę.
D. Do wypieku powinno zostać dołączone pisemne oświadczenie zawierające zgodę na
uczestnictwo w konkursie (zał. nr 1).
E. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu konkursu.

Karta zgłoszenia do Konkursu „Mazurek lub Babka Wielkanocna”
1. Imię i nazwisko
……………………………………………
2. Dane adresowe
……………………………………………
3. Nr telefonu
....................................................................

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE
Imię i nazwisko uczestnika konkursu „Mazurek lub Babka Wielkanocna”
…………..……………………………………………………………………
Wyrażam świadomie i dobrowolnie zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych
moich/ mojego dziecka 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. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. (D.U. poz. 1000).
Wyrażam również zgodę na wykonywanie zdjęć mojej osoby/ mojego dziecka podczas rozstrzygnięcia
w/w konkursu i wykorzystanie ich w sposób etyczny w materiałach promocyjnych domu kultury,
Gazecie Panorama Brzegu Dolnego, oraz stronach www.dok.brzegdolny.pl, portalu
społecznościowym Domu Kultury oraz Urzędu Miasta.
Ponadto wyrażam zgodę na umieszczanie moich/mojego dziecka danych osobowych na dyplomach
konkursowych. Udzielam wyłącznej i nieodpłatnej licencji DOK na dowolne wykorzystanie
moich/mojego dziecka zdjęć i nagrań, na których zarejestrowany jest mój wizerunek oraz głos
mój/mojego dziecka. Wyrażam również zgodę na podpisanie zdjęć i nagrań z wizerunkiem mojej
osoby/mojego dziecka imieniem i nazwiskiem.

………….……………………………
(podpis osoby składającej oświadczenie)

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 1З ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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 osobowych, dalej
RODO) informuje się, że:
1. Administratorem danych osobowych uczestników jest Dolnobrzeski Ośrodek Kultury,
ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować
poprzez e-mail dok@brzegdolny.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Dane osobowe Pani/Pana/dziecka przetwarzane będą w celu uczestnictwa w konkursie
Mazurek lub Babka Wielkanocna na podstawie art. 6 ust.1 lit. a, c, e RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze, realizacji zadania publicznego oraz osoba, której dane dotyczą wyraziła
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
4. Odbiorcami Pani/Pana/dziecka danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe Pani/Pana/dziecka będą przetwarzane do czasu zakończenia konkursu lub

momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów
prawa. W przypadku wizerunku do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
6. Każdy uczestnik posiada prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem;
7. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało
brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie Mazurek lub Babka Wielkanocna.
9. Dane Pani/Pana/dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
również w formie profilowania.

