REGULAMIN WIELKIEGO GMINNEGO GRILLOWANIA
Organizator: Gmina Męcinka
Termin i miejsce: 1 września
godz:17.00

2019 r. Chełmiec (boisko), gmina Męcinka,

Cel konkursu:
1. Aktywizacja i integracja lokalnej społeczności.
2. Promocja lokalnych talentów kulinarnych.
3. Wymiana doświadczeń wśród uczestników Konkursu.

Zasady uczestnictwa
1. W zawodach biorą udział drużyny max. 3 osobowe (osoby pełnoletnie lub z opiekunem)
oraz
drużyny
sołeckie.
2. Do zawodów organizatorzy dopuszczą do 5 drużyn z publiczności (liczy się kolejność
zgłoszeń) oraz po jednej drużynie z sołectwa.
3. Zgłoszenia 5 drużyn z publiczności przyjmowane są na adres e-mail:
promocja@mecinka.pl do 30.08.2019 r. oraz w dniu imprezy (decyduje koleność zgłoszeń).
4. Udział w zawodach jest bezpłatny.
5. Uczestnicy Konkursu zgłaszają swój udział w formie pisemnej. Wzór zgłoszenia stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
6. Każda drużyna biorąca udział w konkursie otrzyma nagrodę rzeczową.

Regulamin
1. Ekipy biorące udział w zawodach zobowiązane są do przygotowania
i
przyrządzenia minimum jednej potrawy z grilla z wybranych mięs:
-karkówki
-kurczaka
- kiełbasy
- kaszanki
2. Organizator dostarczy produkty do grillowania wymienione wyżej i przyprawy przed
rozpoczęciem grillowania.
3. Uczestnicy mogą korzystać z własnych mieszanek przypraw i dodatków.
4. Organizator zapewnia każdemu zespołowi:
- grill
- stolik
- produkty i dodatki do grillowania – przyprawy i olej
5. Do grillowania zawodnicy używają własnych, sztućców, talerzy/porcelany, noży,
szczypców, sprzętu AGD itp. Drużyny mają prawo używać własnych dekoracji.
6. Uczestnicy zobowiązani są do używania rękawic ochronnych i innych zabezpieczeń.
7. Zawody rozpoczynają się 1 września 2019 r. o godz. 17.00. O godz. 18.30 należy
przygotować swoje potrawy dla komisji sędziowskiej

8. Jakość grillowanych produktów ocenia jury. Ocenie podlegają: - smak potraw 0-5 pkt.
- wygląd potraw 0-5 pkt.
- sposób serwowania 0-5 pkt.
- dekoracja potraw 0-5 pkt.
- dekoracja stoiska 0-5 pkt Max: 25 pkt.
Postanowienia ogólne
1. Uczestnicy Wielkiego Gminnego Grillowania startują na własną odpowiedzialność i
zobowiązani są do przestrzegania wszystkich wskazówek i zaleceń wydawanych przez
Organizatora w trakcie imprezy.
2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do publikowania danych osobowych
uczestników Konkursu, nazw dań, przepisów oraz zdjęć wykonanych podczas Konkursu, w
tym zdjęć osób i potraw.
3. Zgłoszenie udziału jest jednoznaczne z akceptacją
4. O sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator.

niniejszego

regulaminu.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z realizacją wymogów 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 z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE Nr 119) informuję
o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Tobie prawach
z tym związanych:
1. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych jest Urząd Gminy Męcinka
reprezentowany przez Wójta Gminy Męcinka, zwany dalej: "Administratorem". Możesz
skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: Męcinka 11, 59-424 Męcinka lub
telefonując pod numer: 76 871 34 40.
2. Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pisząc na adres
e-mail: iod@mecinka.pl lub telefonując pod numer: 76 8713432
3. Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, na podstawie
zawartych z Tobą umów oraz, w pozostałych przypadkach, na podstawie udzielonej zgody.
4. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wypełnienia obowiązków
prawnych ciążących na Administratorze, realizacji umów zawartych przez Gminę Męcinka, a
także w celach ściśle określonych przy udzieleniu zgody.
5. Podanie danych osobowych w przypadkach określonych przepisami prawa jest
obowiązkowe. W innych przypadkach, gdy podanie danych osobowych jest dobrowolne ich
niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy lub realizacja zadania publicznego
będą niemożliwe.
6. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres
niezbędny do realizacji zadań, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa,
nie krócej niż przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.
7. Odbiorcami danych osobowych są organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące
zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie

i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także inne
podmioty, które przetwarzają dane na podstawie określonych umów zawartych z Gminą
Męcinka.
8. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do
organizacji międzynarodowych.
9. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
10. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora
przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
11. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które
polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby
fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej
sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania,
lokalizacji lub przemieszczania się.

Załącznik do regulaminu konkursu kulinarnego „Wielkie Gminne Grillowanie”
KARTA ZGŁOSZENIA na konkurs kulinarny
„Wielkie Gminne Grillowanie”
1. Nazwa drużyny ………………………………………………………………………….
2. Skład drużyny / imię i nazwisko/:
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………….
3. Dane kontaktowe uczestnika konkursu – osoby zgłaszającej drużynę:
Adres ……………………………………………………………………………………………..
Tel. …………………………………………………….…
E-mail: ……………………………………………………

Potwierdzam, że zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego
postanowienia.

………………………………
(miejscowość, data)

…………………………………….
(podpisy osoby zgłaszającej)

4. Oświadczenia:
Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku w/w osób przez Organizatora Konkursu poprzez
upowszechnianie zdjęć i materiałów filmowych na dowolnym polu eksploatacji. Zgoda nie jest
ograniczona czasowo ani terytorialnie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w danych osobowych przez Organizatora Konkursu, w celu
organizacji konkursu kulinarnego, zgodnie z Regulaminem konkursu.

………………………………
(miejscowość, data)

…………………………………….
(podpisy osoby zgłaszającej)

Wypełniony formularz należy dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy Męcinka, Męcinka 11, 59-424
Męcinka (pokój nr 16) lub przesłać jego skan na e-mail: promocja@mecinka.pl do dnia 30 sierpnia
2019 r. lub w dniu imprezy.

