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  Regulamin Dożynkowego Konkursu na 

„NAJSMACZNIEJSZY WYPIEK Z OWOCAMI  

W GMINIE TRZEBIELINO” 
 

 

 

 

 

 
I. Organizator: Biblioteka – Gminne Centrum Kultury w Trzebielinie 

II. Termin i miejsce: 4 września 2021 roku, Dożynki Gminne 2021, Centrum Sportowo 

Rekreacyjne w Trzebielinie 

III. Zgłoszenia: do 20 sierpnia 2021 roku w Filii w Suchorzu: Iwona Szczęsna,  

lub za pośrednictwem sołtysów 

IV. Cele: 

- kultywowanie ciągle żywych i cennych aspektów życia mieszkańców wsi, 

- aktywizacja i integracja gospodyń domowych, 

- propagowanie tradycyjnego wypieku ciast, 

- wymiana doświadczeń kulinarnych. 

V. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

- udział w konkursie może wziąć każdy mieszkaniec Gminy Trzebielino - osoby 

fizyczne; 

- do konkursu można zgłosić jedno ciasto bądź inny wypiek; 

- uczestnik zobowiązuje się do dostarczenia wypieku w dniu 4 września 2021 r. 

do godz. 15:00 na plac przy Centrum Sportowo Rekreacyjnym w Trzebielinie; 

- wypieki będzie oceniać komisja konkursowa; 

- uczestnicy zgłaszając się do konkursu jednocześnie wyrażają zgodę na: 

 wyeksponowanie wypieków na przygotowanym stole, 

 przeznaczenie wypieków (po rozstrzygnięciu konkursu) do degustacji 

przez uczestników imprezy dożynkowej. 

VI. Kryteria oceny: 

- użycie w wypieku owoców w dowolnej postaci, 

- walory smakowe, 

- walory estetyczne (dekoracja, kształt, prezentacja), 

VII. Informacje dodatkowe: 

- ze względów organizacyjnych chęć udziału w konkursie należy zgłosić               

do 20 sierpnia 2021 roku wypełniając zgłoszenie; 

- rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 4 września 2021 roku w czasie 

Dożynek Gminnych w Trzebielinie; 

- komisja nagrodzi I, II, III miejsce, pozostali uczestnicy konkursu otrzymają 

dyplomy i drobne upominki; 

- zwycięzca poproszony zostanie o prezentację i krótką wypowiedź na temat 

swojego wypieku. 
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VIII. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku: 

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.j.t.) uczestnicy Konkursu                                

na Najsmaczniejszy Wypiek z Owocami w Gminie Trzebielino wyrażają zgodę                     

na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas gali i podsumowania Konkursu. 

Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację wizerunku w prasie, a także na portalu 

internetowym www.trzebielino.pl, www.biblioteka.trzebielino.pl oraz na profilach 

społecznościowym Facebook (Gmina Trzebielino, Biblioteka – Gminne Centrum 

Kultury w Trzebielinie). Celem rozpowszechniania wizerunku są działania 

informacyjno-promocyjne związane z przebiegiem Konkursu. 

IX. Ochrona danych osobowych: 

1. Warunkiem udziału w konkursie jest zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych. 

2. Administratorem danych osobowych jest BGCK w  Trzebielinie. 

3. Dane osobowe osób biorących udział w Konkursie są przetwarzane w celu 

realizacji Konkursu na Najsmaczniejszy Wypiek z Owocami w Gminie 

Trzebielino. Dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom zgodnie           

z przepisami prawa. 

4. Dane osobowe osób biorących udział w Konkursie będą przechowywane przez 

okres wynikający z przepisów prawa m.in. z rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji           

i zakresu działania archiwów zakładowych a także ustawy  z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości. 

5. Podanie danych osobowych przez osobę biorącą udział w Konkursie jest 

dobrowolne. 

6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody                         

w dowolnym momencie.  

7. Osoby biorące udział w Konkursie mają prawo dostępu do danych osobowych 

oraz ich sprostowania. 

8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
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