REGULAMIN KONKURSU
„Najlepsza miejscówka”
§1
Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu.
§2
Informacje ogólne o konkursie
Konkurs organizowany jest w celu:
1. Integracji społeczeństwa,
2. Promocji Gminy Walim.
Konkurs odbędzie się 22 czerwca 2019 r. w Parku Jordanowskim w Walimiu.
§3
Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Uczestnikiem konkursu może być grupa osób składająca się z minimum 3 osób
pełnoletnich, która uprzednio wcześniej zgłosi organizatorom chęć uczestnictwa oraz
wypełni kartę zgłoszenia, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
2. Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie przyjmowane są w terminie od 9 do 31 maja 2019
r., w siedzibie Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu przy czym organizator zastrzega
sobie prawo wydłużenia terminu zgłoszeń.
3. W ramach konkursu uczestnicy zobowiązani są do:
a. przygotowania we własnym zakresie stoiska konkursowego – dekoracja,
b. przygotowania we własnym zakresie potraw z grilla lub gulaszu.
4. W ramach konkursu organizator zagwarantuje uczestnikom grilla jednorazowego – 1
szt., sztućce, tacki – jednorazowe w ilości 50 szt. dla każdej drużyny/grupy.
5. Stół plus 3 krzesła.
§4
Nagrody
1. Ustala się następujące nagrody dla uczestników konkursu:
a) za zajęcie I miejsca w konkursie:
b) nagroda w postaci bonu pieniężnego o wartości: 2000,00 zł,
c) pozostali uczestnicy otrzymają pamiątkowe medale i dyplomy.

2. Fundatorem nagród w konkursie jest Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu.
§5
Komisja konkursowa
1. Komisja konkursowa składać się będzie ze wszystkich przybyłych na imprezę, w tym
celu organizator wyznaczy miejsce, przy którym będzie można oddać głos na daną
grupę.
2. Głosujący oddają głos poprzez wrzucenie do urny kulki w kolorze przyznanym
wcześniej danej grupie.
3. Zwycięża ta grupa, która otrzyma największa ilość głosów.
§6
Postanowienia końcowe
Wszelkie zmiany regulaminu mogą zostać wprowadzone przez organizatora bez publicznego
podawania przyczyn zmian.

Karta zgłoszenia

Grill&Gulasz

Imiona i nazwiska uczestników:
….............................................................................................................
Dane kontaktowe uczestnika/przedstawiciela grupy:
….............................................................................................................
….............................................................................................................

Nazwa Grupy:
….............................................................................................................
Podpis przedstawiciela grupy
…............................................
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie przeprowadzenia konkursu w ramach
Festiwalu Gulaszu prowadzonego przez Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu. Jednocześnie oświadczam,
że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich
poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było
dobrowolne”.
Podstawa prawna:
pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1

