
REGULAMIN

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się „Konkurs na najlepszą
szarlotkę”.

2. Organizatorem  konkursu  jest  Wydział  Dialogu,  Promocji  i  Kultury  Urzędu  Miasta
Wodzisławia Śląskiego.

II. Uczestnicy konkursu

1. Konkurs adresowany jest do mieszkańców powiatu wodzisławskiego.

2. W konkursie mogą wziąć udział pojedyncze osoby, jak i grupy (np. rodziny).

III. Cele konkursu

1. Celem konkursu jest:
• wymiana doświadczeń kulinarnych,
• prezentacja umiejętności kulinarnych uczestników konkursu,
• popularyzacja kultury i polskiej tradycji ludowej,
• integracja społeczności lokalnej.

IV. Przebieg i reguły przeprowadzania konkursu

1. W ramach konkursu uczestnicy zobowiązani są do upieczenia szarlotki.

2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedno ciasto.

3. Ciasto  powinno  być  wykonane  samodzielnie  przez  osobę/grupę,  która  bierze  udział  
w konkursie.

4. Upieczone ciasto należy dostarczyć 17 września na godz. 15:30 na wodzisławski Rynek, 
do namiotu organizatora.

5. Dostarczone ciasta będą oceniane przez powołaną przez organizatora komisję konkursową
według następujących kryteriów:
• spełnienie wymogów określonych regulaminem i zgodność z tematyką konkursu,
•   walory smakowe.

6. Konkurs ma charakter pokazu połączonego z degustacją.

7. Do każdej potrawy powinien być dołączony czytelny podpis, do kogo należy.

8. Koszt przygotowania potrawy ponosi uczestnik konkursu.

9. Prezentacje kulinarne szarlotek odbędą się na Rynku, 17 września po godzinie 15:30.

10. Organizator zapewnia uczestnikom miejsce do prezentacji potrawy w postaci stolika.

11. Udział  w  konkursie  oznacza  wyrażenie  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych
i publikację wizerunku w fotorelacji z przebiegu wydarzenia. Organizator utrwala przebieg
konkursu  dla  celów  dokumentacji,  promocji  lub  reklamy  konkursu  oraz  sponsorów
w przyszłych latach. Wizerunek osób biorących udział w konkursie może zostać utrwalony,
a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych,



reklamowych oraz promocyjnych, bez uprzedniej konsultacji z zainteresowanymi osobami
mając  na  uwadze  ich  dobro  i  godność  osobistą  -  na  co  uczestnicy  wyrażają  zgodę.
Uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu wykorzystania wizerunku.

V. Przetwarzanie danych osobowych

1. Złożenie  oświadczenia  o  wyrażeniu  zgody  na   przetwarzanie   danych   osobowych
jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji następujących celów przetwarzania: konkurs
na  najlepszą  szarlotkę.  Oświadczenie  będzie  można  pobrać  i  wypełnić  w  namiocie
organizatora wydarzenia pn. „DzieJesie(ń) Festiwal”.

2. Dane osobowe uczestnika przetwarzane będą w celu dopełnienia obowiązków określonych
w przepisach prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art. 9 ust.1 lit. a, b, c, d,
h, i,  j  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
roku.

3. Administratorem  danych  osobowych,  wskazanych  w  zgodzie  na  przetwarzanie  danych
osobowych   wyrażonej   powyżej,   jest    prezydent    miasta    Wodzisławia    Śląskiego,
ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski, e-mail: prezydent@wodzislaw-slaski.pl.

4. Administrator  danych  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym  można  się
kontaktować pisemnie, kierując korespondencję pod adres: Urząd Miasta, ul. Bogumińska
4, 44-300 Wodzisław Śląski z dopiskiem „Inspektor ochrony danych” oraz e-mailowo, pod
adresem: iod@wodzislaw-slaski.pl.

5. Dane  osobowe  uczestnika  będą  przetwarzane  wyłącznie  w  celu  realizowania  zadań
ustawowych, uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia
lub  ograniczenia  przetwarzania  a  także  prawo  sprzeciwu,  zażądania  zaprzestania
przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie  oraz  prawo  do  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  -  prezes  Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

7. Dane  udostępnione  nie  będą  podlegały  udostępnieniu  podmiotom  trzecim.  Odbiorcami
danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

8. Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator  danych  osobowych  nie  ma  zamiaru  przekazywać  danych  osobowych

do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Dane osobowe uczestnika przechowywane będą przez okres niezbędny do zakończenia

postępowania,  ale nie krócej niż określony w Instrukcji  Kancelaryjnej dla Urzędu Miasta
Wodzisławia Śląskiego oraz przepisami określonymi w Ustawie z dnia 14 lipca 1983 roku
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Pełna  treść  „Klauzuli  informacyjnej  jest  dostępna  na  stronie  internetowej  Biuletynu  Informacji
Publicznej  Urzędu  Miasta  Wodzisławia  Śląskiego:  https://bip.gmwodzislawsl.finn.pl/  w  zakładce
Ochrona danych osobowych lub  w wersji papierowej w Biurze  Obsługi Klienta  Urzędu  Miasta,
ul. Bogumińska 4B, pok. 115, 116.

VI. Nagroda

Zwycięzcom konkursu zostaną wręczone nagrody za I, II i III miejsce.

VII. Kontakt

Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Wydziału Dialogu, Promocji i Kultury
Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego (tel.: 32 45 90 478).
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