Regulamin konkursu kulinarnego pn.
„POLSKA BABA”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w konkursie
kulinarnym pn. „Polska Baba”, zwanym dalej „Konkursem”.
2. Inicjatorem i organizatorem konkursu jest Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie przy
ul. Szkolnej 3 , zwane dalej „Organizatorem”.
3. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.radzanowo.pl
II. KONKURS
1. Konkurs polega na własnoręcznym upieczeniu i zaprezentowaniu swojego wypieku - ciasta, a
mianowicie Baby upieczonej według tradycyjnego polskiego przepisu.
2. Konkurs skierowany jest do pełnoletnich mieszkaoców gminy Radzanowo, którzy zgłoszą swój
udział w konkursie wyłącznie indywidualnie.
3. Praca konkursowa, a więc Baba dowolnego smaku, kształtu i rozmiaru powinna byd upieczona
przez osobę biorącą udział w konkursie w sposób domowy, tradycyjny, a proces jej pieczenia
muszą dokumentowad minimum trzy zdjęcia (tj. obrazy w formacie .jpg w telefonie
komórkowym).
4. W ocenie Baby brana pod uwagę będzie: estetyka podania, smak, pulchnośd ciasta, tradycyjnośd
receptury.
5. Prezentacja oraz ocena wypieku nastąpi w dniu 16.09.2017r. podczas imprezy plenerowej pn. „Na
polską nutę i polską tradycję” organizowaną przy Domu Ludowym w Rogozinie.
6. Każdy uczestnik konkursu może przygotowad tylko jeden wypiek konkursowy.
7. Wypiek zgłoszony do konkursu musi byd dostarczony do Organizatora w dniu 16.09.2017 r. do
godz. 16:30 na oznaczone stoisko konkursowe urządzone przy Domu Ludowym w Rogozinie.
8. Baby zgłoszone do konkursu, po ocenie przez członków komisji konkursowej, zostaną wydane do
konsumpcji publiczności zgromadzonej na ww. imprezie plenerowej.
9. Zgłaszający ponosi koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem wypieku na konkurs.
10.Celem konkursu jest: przypomnienie oraz kultywowanie polskich tradycji kulinarnych, wymiana
doświadczeo kulinarnych; aktywizacja społeczności; promocja tradycyjnego wypieku.
11.Każdy uczestnik konkursu powinien do dnia 15.09.2017r. przesład na adres e-mail:
cks@radzanowo.pl wypełniony skan Formularza Zgłoszeniowego, który stanowi Załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu. Formularz wymagał będzie podania: imienia, nazwiska, miejscowości
zamieszkania oraz numeru kontaktowego do osoby biorącej udział w konkursie. Dane te będą
służyd wyłącznie do kontaktu Organizatora z uczestnikami konkursu i nie będą udostępniane
podmiotom trzecim.
12.Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu w całości.
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13.Zgłaszający swój udział w Konkursie zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w
Regulaminie, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do
udziału w Konkursie.
14.Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do
żądania wydania nagrody, nie można przenosid na inne osoby.
15.Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny.
16. Organizator ogranicza ilośd miejsc zgłoszeniowych do 15. O kolejności decyduje data i godzina
wpływu mailowego zgłoszenia.
III. KOMISJA KONKURSOWA I PUBLIKACJA WYNIKÓW
1. Komisja konkursowa składad się będzie z 5 osób - przedstawiciela organizatora konkursu,
przedstawiciela Urzędu Gminy w Radzanowie, przedstawiciela rady gminy Radzanowo,
przedstawiciela Sponsora nagrody głównej, przedstawiciela Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy
Radzanowo (współorganizatora imprezy plenerowej pn. „Na polską nutę i polską tradycję”).
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany składu komisji w trakcie trwania Konkursu, nie
później niż do dnia 16.09.2017 r. do godziny 16:45 tj. do momentu rozpoczęcia oceny wypieków
konkursowych.
3. Ocena wypieków konkursowych oraz wręczenie dyplomów, nagrody głównej i wyróżnieo dla
uczestników konkursu nastąpi w dniu 16.09.2017r. podczas imprezy plenerowej pn. „Na polską
nutę i polską tradycję”.
4. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na posiedzeniu Komisji Konkursowej, która wyłoni laureatów
Konkursu.
5. Ocena wypieków konkursowych zostanie dokonana według kryteriów podanych na Karcie Oceny
stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
6. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.
7. Wyniki Konkursu zostaną również podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej
www.radzanowo.pl oraz portalu społecznościowym Facebook po zakooczonej imprezie
plenerowej pn. „Na polską nutę i polską tradycję”.
8. Zwycięzca konkursu otrzyma wartościową nagrodę główną. Wyróżnieni uczestnicy konkursu
otrzymają drobne upominki rzeczowe. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy.
V. ODPOWIEDZIALNOŚD ORGANIZATORA
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie lub opóźnione otrzymanie od
Uczestnika pracy konkursowej z przyczyn od niego niezależnych.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w
komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowieo
niniejszego Regulaminu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożnośd odbioru nagrody z przyczyn leżących po
stronie Uczestnika Konkursu.
5. Nagrody w Konkursie nie można zamienid na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności rękojmi za wady nagród ani nie udziela gwarancji jej
jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszad do producenta nagrody lub
sprzedawcy.
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VI. POSTANOWIENIA KOOCOWE
1. Reklamacje dotyczące Konkursu rozpatrywane będą przez Organizatora w ciągu 30 minut po
zakooczeniu oceny wypieków przez komisję konkursową. O wyniku rozpatrzenia reklamacji
Uczestnik zostanie poinformowany niezwłocznie po rozpatrzeniu.
2. Dane osobowe Uczestników będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora zgodnie z Ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 j.t. ze
zm.). Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie Konkursu jest Organizator. Podane
przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby Konkursu w zakresie i na
zasadach określonych w Regulaminie i w przepisach prawa.
3. Dane osobowe Uczestników (imię, nazwisko, miejscowośd zamieszkania) będą przetwarzane do
celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu, wyłonieniem zwycięzców wyróżnionych osób,
poinformowaniu o wygranej, przyznaniem i wydaniem nagród, a także działaniami promocyjnymi
Organizatora.
4. Podanie przez Uczestników ich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania
nagrody. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania. Dane
osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów.
5. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża również zgodę na nieodpłatne
wykorzystywanie i rozpowszechnianie jego wizerunku w celach promocyjnych. Możliwe formy
rozpowszechnienia wizerunku to publikacje, Internet, telewizja.
6. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub
umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane zostaną wykluczone z udziału w Konkursie.
7. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa
polskiego.
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Formularz zgłoszeniowy
do konkursu kulinarnego
pn. „Polska Baba”

Imię i nazwisko uczestnika konkursu: …………………………………………………………………….
Miejscowośd zamieszkania : ………………………………………………………………………………….
Telefon kontaktowy: ………………………………………………………..
Nazwa zgłoszonego wypieku : …………………………………………………………………………………

Oświadczenia uczestnika konkursu:
1. Oświadczam, że danym Formularzem Zgłoszeniowym zgłaszam swoją osobę do wzięcia
udziału w konkursie pn. „Polska Baba”, organizowanym przez Centrum Kultury i Sportu w
Radzanowie
2. Oświadczam, że dane zawarte w Formularzu Zgłoszeniowym są zgodne z prawdą.
3. Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu konkursu.
4. Wyrażam zgodę, aby wszystkie dane zawarte w powyższym formularzu służyły wyłącznie do
kontaktu Organizatora z moją osobą. Dane te nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

……………………………………

……………………………………

( miejscowośd, data)

( podpis)

Numeracja wypieku zgłoszonego przez uczestnika konkursu …………………………………..
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