
                                                                                                      

Regulamin konkursu kulinarnego 

I BODZENTYŃSKIE SMAKI GOLONKI 

1. Organizator konkursu: 

Organizatorem konkursu jest Samorząd  Miasta i Gminy Bodzentyn  

oraz 

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie. 

2.  Data i miejsce rozstrzygnięcia konkursu: 

Prezentacja konkursowa i degustacja potraw odbędzie się 9.09.2018 r. od godz. 15.00   

podczas imprezy na Rynku Górnym w Bodzentynie 

 3. Cel konkursu: 

• promocja regionu,  

• prezentacja kuchni regionalnej,  

• wymiana doświadczeń i przepisów. 

 4. Adresaci konkursu:  

• Konkurs adresowany jest  do stowarzyszeń, zespołów ludowych, gospodarstw 

agroturystycznych oraz innych zorganizowanych grup.  

 5. Warunki uczestnictwa: 

• Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie potrawy, w której jednym ze 

składników jest golonka. 

• Do konkursu mogą przystąpić zorganizowane grupy. 

• Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zapoznanie się z regulaminem konkursu   oraz 

wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który jest dostępny na stronie                

www.bodzentyn.pl  i  www.kultura.bodzentyn.pl, który należy dostarczyć do siedziby 

MGCKIT w Bodzentynie, ul. Rynek Górny 11 lub wysłać pocztą mailową na adres  

pit-bodzentyn@wp.pl 

• Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 4.09.2018r. 

• Konkurs ma charakter pokazu połączonego z degustacją. Po rozstrzygnięciu konkursu, jego 

uczestnicy mogą sprzedawać swoje wyroby podczas imprezy. 

• Uczestnicy konkursu są zobowiązani  do przygotowania potrzebnych naczyń do degustacji.  

• Organizator zapewnia stolik oraz 5 krzeseł, dostęp do źródła prądu (bez przedłużaczy). 
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 6. Ocena prac: 

Oceny potraw dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów.  Komisja będzie 

oceniać : 

• smak  potrawy, 

• oryginalność, 

• wygląd potrawy, 

Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

 7.  Nagrody: 

• Wyróżnione grupy zostaną obdarowane nagrodami rzeczowymi oraz pamiątkowymi 

dyplomami. 

 8. Postanowienia końcowe: 

• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć  

i informacji o zwycięzcach  i uczestnikach konkursu. 

• Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zamieszczania informacji o potrawach 

konkursowych  w swoich materiałach i kampaniach promocyjnych.  

• Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte  

w regulaminie. 

• Regulamin konkursu jest udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora. 

• Wszystkie kwestie, których nie obejmuje regulamin, ustalają Organizatorzy. 

• Administratorem danych jest Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki                                   

w Bodzentynie. Powierzenie danych jest nieodpłatne. 

• Administrator danych zobowiązuje się do: 

a) podjęcia środków zabezpieczających zbiory danych, o których mowa w art. 36-39 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (j.t. z 2001r. nr 142, 

poz. 1590 ze zm.) oraz spełnienia wymagań określonych w przepisach, o których 

mowa w art. 39a w/w ustawy przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych. 

b) zapewnienia, że dane będą przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację 

osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu 

przetwarzania. 

c) niezwłocznego informowania o wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych 

osobowych lub ich niewłaściwym użyciu, a także o wszelkich czynnościach związanych 

z realizacją w/w konkursu prowadzonych przez GIODO, urzędami 

państwowymi,policją lub sądami. 

9. Kontakt: 

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem tel. 693 690 333. 

Zapraszamy do  udziału i życzymy wielu pomysłów! 


