
 

                                     22.02.2021r.                                           GOK.420.2.2021

REGULAMIN  
 KONKURSU KULINARNEGO ONLINE NA 

 
 Postanowienia ogólne:  1.

1) Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach.  

2) Konkurs ma charakter otwarty. Zasięg konkursu jest powiatowy.  

 Cele konkursu:  2.

1) wyłonienie i promowanie najlepszych, tradycyjnych potraw wielkanocnych, 

2) popularyzowanie i podtrzymywanie zwyczaju przygotowywania tradycyjnych dań wielkanocnych, 

3) pobudzenie inwencji twórczej,  

4) aktywizacja społeczna młodzieży i dorosłych.  

 Tematyka konkursu: 3.

Tematyką konkursu jest przygotowana przez siebie tradycyjna potrawa wielkanocna. Na konkurs należy 

przesłać przepis na przygotowanie potrawy wielkanocnej oraz fotografię prezentującą tę potrawę.  

 Warunki uczestnictwa: 4.

1) Uczestnicy konkursu to młodzież i osoby dorosłe, od klasy IV szkoły podstawowej włącznie. 

2) Uczestnicy przygotowują na konkurs tradycyjną potrawę wielkanocną – przepis i prezentującą ją 

fotografię.  

3) Jeden uczestnik przygotowuje jedną potrawę.  

4) Potrawę przygotowuje tylko jedna osoba.  

5) Uczestnik konkursu wykonuje jedną dobrej jakości fotografię potrawy (bez ujęć osób w kadrze,  

jednolite tło), a także spisuje przepis na przygotowaną przez siebie potrawę (dokument word lub 

odf) i przesyła wszystko, wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia, na adres mailowy GOK: 

gokbuczkowice@gokbuczkowice.com do dnia 06.04.2021 r. włącznie. Pliki jpg i tekstowy powinny 

być opisane imieniem, nazwiskiem oraz miejscowością zamieszkania autora.  

6) UWAGA!!! W celu potwierdzenia autentyczności zdjęcia obok sfotografowanej potrawy musi 

znajdować się (wyraźnie widoczna) wizytówka z napisem: #Wielkanoc2021.  

 W treści maila również powinna znajdować się informacja o autorze potrawy: imię, nazwisko, 7)

wiek i miejscowość autora oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych: Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych moich / moich i mojego dziecka zawartych w dokumentach dla 

potrzeb niezbędnych do organizacji konkursu oraz w celu archiwizacyjnym.  
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 8) Wraz ze zdjęciem potrawy należy przesłać, stanowiącą załącznik do regulaminu konkursu, 

wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA – Załącznik nr 1. Kartę można wypełnić elektronicznie lub przesłać 

zdjęcie/skan karty wypełnionej ręcznie. 

 5. Terminy:  

 1) Zdjęcie potrawy wraz z przepisem i wypełnioną kartą zgłoszenia należy przesłać do 6 kwietnia 
br. na gokbuczkowice@gokbuczkowice.com  

2) Informacje o wynikach konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Gminnego Ośrodka 

Kultury w Buczkowicach www.gokbuczkowice.com oraz fanpage’u GOK 16 kwietnia br. o godz. 

16.00. 

3) Nagrody zostaną przekazane laureatom, po wcześniejszej konsultacji telefonicznej. 

 Ocena, nagrody i promocja: 6.

1) Oceny potraw dokona jury powołane przez organizatora. 

2) Jury oceni potrawy z podziałem na dwie kategorie wiekowe 

 kl. IV-VIII 

 młodzież i osoby dorosłe 

3) W każdej z kategorii wiekowych jury wyłoni po trzy najlepsze potrawy, których autorzy otrzymają 

vouchery do lokalnych lokali gastronomicznych. 

4) Decyzja jury jest ostateczna. 

 Przetwarzanie danych osobowych: 7.
1) Wszyscy uczestnicy konkursu muszą podpisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, którą 

można pobrać ze strony internetowej GOK-u (karta zgłoszenia, załącznik nr 1). W przypadku 

uczestników niepełnoletnich taką zgodę muszą wyrazić rodzice lub prawni opiekunowie osób 

niepełnoletnich. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczny z brakiem 

możliwości udziału w konkursie. 

2) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie 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) zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy, iż: 

 Administratorem Danych Osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach, ul. Wyzwolenia 

554, 43-374 Buczkowice, REGON: 072361087, tel. (33) 8177 120, e-mail: gokbuczkowice 

@gokbuczkowice.com. GOK powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się 

pisząc na adres e-mail: iod@gokbuczkowice.com lub listownie na adres siedziby administratora. 

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu oraz w celach archiwalnych. Dane będą 

przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat po 

zakończeniu konkursu. Równocześnie informujemy, iż dane osobowe mogą być przekazywane do 

administratorów obsługujących systemy teleinformatyczne GOK, do placówek szkolnych 

i przedszkolnych z terenu gminy Buczkowice oraz Urzędu Gminy Buczkowice, a także do podmiotów 

uprawnionych do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa. Osoba, której dane dotyczą 

ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
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bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem oraz usunięcia danych chyba, że istnieje inna podstawa prawna przetwarzania. Osoba, 

której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w konkursie.   

 8. Postanowienia końcowe:  

1) Nadesłanie w terminie pracy spełniającej warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika 

niniejszego „Regulaminu konkursu” oraz oświadczenie, że potrawa jest wynikiem oryginalnej 

twórczości i że nie narusza praw osób trzecich, a w razie gdyby, mimo zachowania należytej 

staranności, do takiego naruszenia doszło, zwolnienie organizatora konkursu od odpowiedzialności 

za takie naruszenie. 

2) Wszystkie nadesłane przepisy potraw wraz ze zdjęciami zostaną zamieszczone w broszurze, 

w formacie pdf, którą będzie można pobrać ze strony www.gokbuczkowice.com i fanpage’a GOK. 

Przepisy i zdjęcia potraw będą wykorzystywane w wielkanocnych wydaniach Gazety Gminnej 

w kolejnych latach. 

3) Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 


