
 

 

Trzebnica, 19.08.2021 r. 

 
Regulamin Konkursu „Wariacja smakowa na temat jabłka” 

organizowanego w ramach 41. Trzebnickiego Święta Sadów i Plonów              
w Trzebnicy 

 
I. Organizator. 

1. Organizatorem Konkursu jest Gminne Centrum Kultury i Sztuki         
      ul. Prusicka 12, 55-100 Trzebnica, email: konkurs@gckis.trzebnica.pl,  telefon: 71 312 09 47, 785 

922 332                                 
 
II. Termin zgłoszeń. 

1. Termin zgłoszeń: 31.08.2021 r. Kartę Zgłoszenia ( załącznik nr 1) można złożyć osobiście w 
sekretariacie GCKiS,  w artKawiarni lub mailowo: konkurs@gckis.trzebnica.pl   

2. Obrady jury/poczęstunek/degustacja/artKawiarnia: 03.09.2021 r. 
 
III. Cele konkursu: 

1. Popularyzacja walorów smakowych i odżywczych trzebnickich jabłek. 
2. Popularyzowanie trzebnickich tradycji kulinarnych. 
3. Aktywizacja mieszkańców obszarów miejskich i wiejskich. 
4. Wykorzystanie potencjału regionu. 
5. Integracja społeczności lokalnej. 

 
IV. Przedmiot Konkursu i sposób zgłoszenia. 

1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie potrawy z jabłkiem w roli głównej przez mieszkańców 
Gminy Trzebnica. 

2. Wytyczne dotyczące przygotowania potrawy: 
a) Potrawę może przygotować jedna osoba jak i grupa osób z liderem, który zostanie 

upoważniony do odbioru nagrody. 
b) Potrawę należy oznaczyć kartką z imieniem i nazwiskiem wraz z numerem telefonu oraz 

wpisać nazwę dania. 
c) Miejsce i termin przyjmowania potraw: GCKiS/artkawiarnia ul. Prusicka 12, 03.09.2021 r. 

3. W trakcie finału konkursu w artKawiarni odbędzie się poczęstunek, degustacja zgłoszonych dań. 
4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie wcześniejszego zgłoszenia poprzez 

dostarczenie Karty zgłoszenia do konkursu (Załącznik nr 1) mailem na adres: 
konkurs@gckis.trzebnica.pl, lub osobiście w sekretariacie GCKiS ul. Prusicka 12 Trzebnica lub w 
artKawiarni w terminie do 31.08.2021 r. 

5. Udział w konkursie jest bezpłatny. 
6. Liczba zgłoszeń jest nieograniczona. 
7. Danie jest przygotowywane na koszt uczestnika Konkursu. Organizator nie zwraca kosztów 

poniesionych w związku z przygotowaniem potrawy. 
 
V. Sposób wyłonienia zwycięzców. 

1. Zgłoszone potrawy będą oceniane przez jury powołane przez Organizatora. 
2. Jury w drodze degustacji dokona wyboru 3 zwycięskich dań. 
3. Kryteria oceny: 

a) oryginalność i kreatywność – 0-10 pkt 
b) walory smakowe – 0-10 pkt 
c) estetyka przygotowania oraz sposób dekoracji potrawy – 0-10 pkt. 

4. Oficjalne wyniki konkursu oraz wręczenie nagród odbędą się 19.09.2021 r. podczas                          
41. Trzebnickiego Święta Sadów i Plonów oraz na stronie internetowej www.gckis.trzebnica.pl 
oraz w Panoramie Trzebnickiej. 

5. Decyzja Jury jest ostateczna i nie ma od niej odwołania. 
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VI. Nagrody. 
 

1. W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe o wartości od 100,00 do 500,00  zł: 
 

a) 1 miejsce: nagroda rzeczowa o wartości do 500 zł 
b) 2 miejsce: nagroda rzeczowa o wartości 250 zł 
c) 3 miejsce: nagroda rzeczowa o wartości do 150 zł 
d) 2 wyróżnienia: nagroda rzeczowa o wartości do 100 zł 

 
2. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

 
 
 
VII. Zgoda na wykorzystywanie i utrwalanie wizerunku. 
Osoba zgłaszająca potrawę do Konkursu udziela nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa utrwalania 
wizerunku oraz wielokrotnego wykorzystywania przez Gminne Centrum Kultury i Sztuki sporządzonych dla 
potrzeb promocji wydarzenia filmu, zdjęć oraz ujęć wideo z jego wizerunkiem bez konieczności 
każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje w szczególności: wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę 
i powielanie wykonanych zdjęć oraz ujęć wideo za pośrednictwem dowolnego medium, wyłącznie w celu 
zgodnym z celem przetwarzania. 
 
VIII. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestnika konkursu. 
1. Organizator informuje, że administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Gminne 

Centrum Kultury i Sztuki w Trzebnicy. Dane będą przetwarzane w Gminnym Centrum Kultury i Sztuki, 
ul. Prusicka 12, 55-100 Trzebnica. 

2. Dane Państwa zawarte w Karcie Zgłoszenia przetwarzane będą w celu: 
a) dokonania zgłoszenia do udziału w Konkursie „Wariacja smakowa na temat jabłka”; 
b) ogłoszenia wyników podczas 41 Trzebnickiego Święta Sadów, w mediach społecznościowych 

Organizatora, w Panoramie Trzebnickiej; 
c) przekazania nagrody oraz promocji wydarzenia w mediach społecznościowych Organizatora 

3. Z Inspektorem Ochrony Danych możecie się Państwo skontaktować przez 
e-mail: iod@um.trzebnica.pl. 

4. Niepodanie wymaganych danych osobowych uniemożliwi uczestnictwo w konkursie „Wariacja 
smakowa na temat jabłka” 

5. Dane osobowe uczestnika konkursu nie będą przekazane innym odbiorcom. 
6. Dane osobowe uczestnika konkursu będą przechowywane do 1 miesiąca po zakończeniu konkursu, a 

następnie zostaną zarchiwizowane zgodnie z przepisami prawa. 
7. Dane osobowe uczestnika konkursu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 
8. Organizator informuje, że uczestnikowi konkursu przysługuje prawo: 

− wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

− żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania; 

− wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia powyższych danych; 

− wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Załącznik nr 1  
do Regulaminu konkursu „Wariacja 
smakowa na temat jabłka” 

 

 
Karta zgłoszenia do konkursu „Wariacja smakowa na temat jabłka” 

 
 
Imię i nazwisko lub nazwa grupy 
 
 
______________________________________________________________________ 

 
 
Nazwa potrawy 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Adres 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Numer telefonu 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
E-mail 
 
 
________________________________________________________________________ 
 

Wyrażam zgodę na utrwalanie i wykorzystanie mojego wizerunku zgodnie z punktem 7  Regulaminu „Wariacja 

smakowa na temat jabłka” oraz oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem wskazanym powyżej w tym             

z informacją o przetwarzaniu danych osobowych. 

 
 
 
          …..................................... 
          data i czytelny podpis uczestnika 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


