
Regulamin Powiatowego Konkursu  
na najlepsze ciasto 

Dożynki Powiatowe w Rejowcu 2019 
 

 
ORGANIZATOR 
Starostwo Powiatowe w Chełmie 

 

CELE KONKURSU 
• kultywowanie i upowszechnianie tradycji wypieku ciast 
• rozbudzanie aktywności mieszkańców wsi 
• promowanie kuchni regionalnej, tradycyjnej i ekologicznej  

 

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 

1. Udział w konkursie jest dobrowolny. 

2. Konkurs skierowany jest do mieszkańców powiatu chełmskiego.  

1. Uczestnicy przygotowują ciasta z wykorzystaniem lokalnych produktów w następujących 

kategoriach: 

• ciasta słodkie 

• ciasta wytrawne 

Jeden uczestnik może przygotować jedną potrawę w wybranej kategorii bądź we wszystkich.  

3. Konkurs odbędzie się 1 września 2019 r. podczas Dożynek Powiatowych w Rejowcu. Tego 

samego dnia nastąpi ogłoszenie wyników i rozdanie nagród. Zwycięzcy otrzymają nagrody, 

pozostali uczestnicy okolicznościowe dyplomy. 

4. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie wypełnionej karty zgłoszenia oraz klauzuli 

dotyczącej przetwarzania danych osobowych (dotyczy osób fizycznych) w terminie do  

26 sierpnia 2019 r. do Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Starostwa 

Powiatowego w Chełmie, pl. Niepodległości 1.  

5. Organizator powoła komisję konkursową, która oceni ciasta pod względem smaku i estetyki 

podania.  
6. Naczynia/pojemniki, w których dostarczono ciasta należy odebrać od Organizatora w ciągu  

30 minut od ogłoszenia wyników konkursu. Po tym czasie Organizator nie będzie ponosił 

odpowiedzialności za nieodebrane naczynia/pojemniki. 
7. Komisji przysługuje prawo interpretacji niniejszego Regulaminu oraz prawo rozstrzygania 

spraw, które nie zostały w nim uregulowane. 
 

 

 

 

 

KONTAKT: 
tel. 82 562 75 07, 82 562 76 07 

 



Karta zgłoszenia udziału  

w Powiatowym Konkursie na najlepsze ciasto 

Dożynki Powiatowe w Rejowcu 2019 

 

 

 

nazwa/ 

imię i nazwisko 
 

miejscowość, gmina 

 

nr telefonu, 

adres e-mail 

 

nazwa  

ciasta słodkiego 

 

nazwa  

ciasta wytrawnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                         ……………………………………………………………………………..………………………………………… 

                                                              data, podpis 

 



Klauzula zgody 
 

Proszę postawić dowolny znak w kratkach 

 
Akceptuję regulamin Powiatowego Konkursu na najlepsze ciasto i zobowiązuję się do jego przestrzegania.   

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1 z późn. zm.) 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Chełmie pod adresem 

pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm w celu realizacji Powiatowego Konkursu na najlepsze ciasto, który odbędzie 

się 1 września 2019 r. w Rejowcu. 

Wyrażam zgodę na publikację przez Starostwo Powiatowe w Chełmie mojego wizerunku utrwalonego podczas  

Powiatowego Konkursu na najlepsze ciasto oraz imienia, nazwiska na/w: 

stronie internetowej www.powiatchelmski.pl 

stronie Facebook (www.facebook.com/powiat.chelm/) 

w gazecie wydawanej cyklicznie przez Powiat Chełmski pod nazwą Powiat Chełmski 

lokalnej prasie (Super Tydzień Chełmski, Nowy Tydzień, Kurier Lubelski) 

witrynach internetowych (www.chelm.naszemiasto.pl, www.radiobonton.pl) 

w celu promocji Konkursu. 

 
 

…………………………….…………………………….………………………  
                                                                                                                                                                                            Data, podpis 
   
   
Ponadto przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Chełmie pod adresem  

pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem iod@powiatchelmski.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody w celu realizacji i promocji Powiatowego 

Konkursu na najlepsze ciasto, który odbędzie się 1 września 2019 r. w Rejowcu. 

4. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody, a także w przypadku przez okres niezbędny do 

realizacji z zastrzeżeniem, że okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo 

przedłużony o okres przewidziany przez przepisy, jakie mogą mieć związek z wygraną w Konkursie lub 

jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub 

obrony przez roszczeniami strony przeciwnej. 

5. Odbiorcami danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, a także inne podmioty, 

które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Starostwem Powiatowym w Chełmie 

przetwarzają dane osobowe.  

6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji i promocji Powiatowego Konkursu na 

najlepsze ciasto, który odbędzie się 1 września 2019 r. w Rejowcu. 

7. W przypadku, w którym przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje 

prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia 

danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

9. Przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

 

…………………………….…………………………….………………………  
                                                                                                                                                                                            Data, podpis 

 

 
 

mailto:IODO@zeto.lublin.pl

