Lewiczyn, 08.09.2019 r.

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZĄ POTRAWĘ REGIONALNĄ
1.

ORGANIZATOREM KONKURSU jest Starostwo Powiatowe w Grójcu, Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec.

2.

MIEJSCE KONKURSU: przy Parafii św. Wojciecha Biskupa Męczennika przy Sanktuarium Matki Bożej Lewiczyńskiej
Pocieszycielki Strapionych, Lewiczyn 1, 05-622 Belsk Duży.

3.

TERMIN KONKURSU: 8 września 2019r. (od godz.12.00)

4.

CELEM KONKURSU: jest kultywowanie tradycji kulinarnych Powiatu Grójeckiego, popularyzacja tradycyjnych potraw oraz
promocja powiatu grójeckiego. Konkurs ma charakter otwarty i odbędzie się w ramach Dożynek Powiatu Grójeckiego w
dniu 2 września 2018r. W konkursie mogą wziąć udział m.in. gminy, jednostki organizacyjne, regionalne koła gospodyń
wiejskich, gospodynie indywidualne, gospodarstwa agroturystyczne oraz osoby fizyczne specjalizujące się w potrawach
regionalnych.
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
- każdy uczestnik musi przyrządzić do 3 potraw z regionu grójeckiego,
- jeden uczestnik może przygotować maksymalnie jedną potrawę w danej kategorii,
- wymagane jest dostarczenie karty zgłoszeniowej oraz miło widziane jest dołączenie przepisu na potrawę,
- każda potrawa musi być umieszczona na stoisku w taki sposób, aby umożliwić wykonanie fotografii,
- za potrawy w każdej kategorii można otrzymać od 1 do 10 punktów,
- punkty za poszczególne kategorie sumują się,
- uczestnik, który otrzyma największa liczbę punktów zostaje laureatem.
KATEGORIE POTRAW:
• (1) potrawy jarskie, półmięsne i mięsne (np. paszteciki, kluski, krokiety, pierogi, bigosy, kasze,
klopsy, kiełbasy, kaszanki, smalce, szynki, balerony, boczki, pasztety),
• (2) przetwory warzywne i owocowe,
• (3) potrawy cukiernicze i piekarnicze.
PRZEBIEG KONKURSU:
• konkurs odbędzie się na wolnym powietrzu 8 września 2019 r. na terenie Parafii św. Wojciecha Biskupa Męczennika
przy Sanktuarium Matki Bożej Lewiczyńskiej Pocieszycielki Strapionych, Lewiczyn 1, 05-622 Belsk Duży,
• oceny potraw w formie degustacji dokona jury,
• przy ocenie będą brane pod uwagę 4 elementy: wygląd potrawy, nawiązanie do tradycji, prezentacja, smak potrawy,
• ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 8 września 2019 r. w trakcie Dożynek ok. godz. 16:15

5.

6.

7.

8.
9.

Organizator zapewnia uczestnikom miejsce na stoisko (na powietrzu).
Namiot, naczynia do prezentacji potraw, naczynia i sztućce do degustacji, elementy dekoracji stoiska lub stołu
zapewniają uczestnicy,
• Uczestnik konkursu zobowiązany jest wydzielić miejsce do degustacji potraw konkursowych.
ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONKURSIE należy dokonać poprzez dokładne wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA
i dostarczenie jej do dnia 23 sierpnia 2019 r. na adres: Starostwo Powiatowe w Grójcu, Wydziale Organizacyjnym –
Biuro Promocji pok. 30, ul. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec, lub mailem: promocja@grojec.pl
Każda uczestnik konkursu powinien posiadać osobną Kartę zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia kilku potraw,
szczegóły dotyczące organizacji stoiska należy zaznaczyć tylko na jednej karcie.

10. Organizator nie zapewnia energii elektrycznej!
11. UWAGA: wjazd i wyjazd samochodem na teren Parafii będzie możliwy tylko w godzinach 8.00-11.00.
12. NAGRODY PRZYZNAWANE SĄ W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH ZA ZAJĘCIE: I, II, i III miejsca.

Lewiczyn, 08.09.2019 r.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Zgodnie z art. 13 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że:
1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z organizacją konkursu NA NAJLEPSZĄ POTRAWĘ REGIONALNĄ jest
Starostwo Powiatowe w Grójcu (adres: Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec, adres e-mail: starostwo@grojec.pl numer telefonu:
48 665 11 00.).
2. W Starostwie Powiatowym powołany został Inspektor Ochrony Danych (dane kontaktowe: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji udziału w konkursie a także w celach marketingowych
i promocyjnych.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania
określonych w przepisach odrębnych oraz koniecznością usunięcia danych bez zbędnej zwłoki w sytuacji, gdy osoba, której
dane dotyczą cofnie zgodę.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia oraz w przypadku otrzymania nagrody
zgodnie z art. 6 ust 1 lit c ww. Rozporządzenia.
6. W związku z organizacją konkursów dane osobowe zwycięzców mogą być przekazywane sponsorom nagród, a także
podawane do wiadomości publicznej osobom zgromadzonym.
7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
e) w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, przysługuje Państwu prawo do
jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Organizacja konkursu jest związana z koniecznością przetwarzania danych osobowych, w związku z tym osoba biorąca czynny
udział w tym wydarzeniu jest zobowiązana do podania danych osobowych.

