REGULAMIN KONKURSU ,,NAJSMACZNIEJSZE KOPYTKA “
ORGANIZOWANEGO W RAMACH IMPREZY PLENEROWEJ
IV FESTIWAL MIŁOŚNIKÓW KONI I MUZYK " Z KOPYTA"
W DNIACH 18-19.08.2018 W GNIAZDOWIE
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizator konkursu
Konkurs jest organizowany przez Miejsko- Gminny Ośrodek Promocji Kultury w
Koziegłowach.
2. Czas i miejsce konkursu
Konkurs będzie przeprowadzony w dniu 19.08.2018r. w ramach imprezy plenerowej
IV Festiwalu Miłośników Koni i Muzyki " Z Kopyta" na terenie Tor T.R.E.C w Gniazdowie od
godz. 17.00
3. Nadzór nad konkursem
Nadzór nad konkursem sprawuje Organizator.
II. PRZEDMIOT I CEL KONKURSU
1. Przedmiotem konkursu są kopytka.
2. Celem konkursu jest:
- wyłonienie wśród zgłoszonych do konkursu najsmaczniejszych kopytek,
- zaprezentowanie szerokiemu gronu odbiorców bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji
kulinarnych,
- rozwój i wspieranie zasobów ludzkich na rzecz rozwoju lokalnego,
- integracja i aktywizacja społeczności lokalnej.
III. UCZESTNICY KONKURSU
1.Osoby dorosłe z terenu Gminy i Miasta Koziegłowy, Koła Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenia.
IV. PRZEBIEG KONKURSU
W konkursie oceniane będą kopytka dostarczone w dniu konkursu tj.19.08.2018 do Komisji
Konkursowej.
- Kopytka konkursowe wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia dostarczone są do komisji w dniu
19.08.2018 . do godz.16.30
- Ilość kopytek konkursowych – 20 szt.
- Produkt zgłoszony do konkursu powinien być dostarczony w nieoznakowanym opakowaniu w
wyznaczone miejsce przez Organizatora, gdzie będzie mu nadany numer.
- Członkowie Komisji nie będą znać autorów produktów.
V. KOMISJĘ KONKURSOWĄ POWOŁUJE ORGANIZATOR
1. Komisja oceniać będzie:
- smak kopytek- 1-5 pkt
- jakość kopytek- 1-5 pkt.
- aranżację potrawy- 1-5 pkt.
- innowacyjność pomysłu, kreatywność- 1-5 pkt.

VI. TERMIN ZGŁOSZENIA
Termin zgłoszenia w konkursie do 14.08.2018
VII. OGŁOSZENIE LAUREATÓW KONKURSU ,,NAJSMACZNIEJSZE KOPYTKA"
Ogłoszenie laureatów konkursu nastąpi w dniu
MIŁOŚNIKÓW KONI I MUZYK " Z KOPYTA"

19.08.2018 podczas IV FESTIWALU

VIII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
1. Za udział w konkursie ,, Najsmaczniejsze kopytka” każdy z uczestników dostanie pamiątkowy
dyplom.
2. Dla zwycięzców konkursu ,,Najsmaczniejsze kopytka” przewidziane są nagrody rzeczowe .
IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i laureatów jest Miejsko

Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach, 42-350 Koziegłowy, ul. Żarecka 28, email: dkkozieglowy@wp.pl, tel.: (34) 314-12-68. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się̨
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).
2. Dane osobowe uczestników i laureatów będą̨ przetwarzane w celu organizacji i
przeprowadzenia konkursu, w celach podatkowych (dotyczy laureatów) – jeżeli występują̨
obowiązki podatkowe.
3. Przetwarzanie zebranych danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie.
5. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści
swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: sprostowania
danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia
sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
6. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
a) osoby pełnoletnie:
 imię i nazwisko uczestnika konkursu,
 nr telefonu,
 adres
b) osoby niepełnoletnie:
 imię i nazwisko uczestnika konkursu,
 imię i nazwisko rodzica/opiekuna,
 nr telefonu rodzica/opiekuna,
 adres rodzica/opiekuna
7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
8. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania
(także w mediach) o wynikach konkursu.
9. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą̨ poddawane profilowaniu.
10. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem

przypadków przewidzianych przepisami prawa.
11. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej
określonych celów.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin konkursu dostępny będzie na stronie internetowej www.dk-kozieglowy.pl oraz w

siedzibie Organizatora konkursu.

