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Projektjest wspolfinansowany ze Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze Srodk6w budzetu panstwa, Przekraczamy granrce

REGULAMIN KONKURSU
"NAJLEPSZA POTRAWA SWIATECZNA "
organrzowane go pooczas

Jarmarku Bozonarodzeniowego
Prudnik 07 -09.12.2018 r.
Organizatorem Konkursu jest Gmina Prudnik - Agencja Promocji i Rozwoju Ciminy Prudnik
z siedzib4 4B-2OO Prudnik, ul. Rynek 1. Konkurs pod nazwq ,,Najlepsza Potrawa SwiEteczna" zostanie
zorganLzowany podczas Jarmarku Bo2onarodzeniowego, w dniach 07-09.L2.2018 r. w Prudniku.

I. Warunki uczestnictwa
Warunkiem uczestnictwa jest pisemne zgloszenre udzialu w Konkursie lna wzorz,e karty
uczestnictwa stanowiqcym zaLEcznik do niniejszego Regulaminu/, dostarczone organizatorowi do dnia
07.L2.20I8 r. W dniu 08.L2.20L8 r., ka2dy z uczestnik6w Konkursu, zobowiEzany jest przygotowa6
potrawQ oraz dostarczyt jE do biura Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik (Rynek - Ratusz) do
godz.12.00.

II. Zasady wylaniania laureat6w konkursu
W terminie do 7 dni przed rozpoczqciem Jarmarku Bozonarodzeniowego Organizator Jarmarku powola
komisjq konkursowE, w 4-osobowym skladzie do oceny zgkoszonych do Konkursu potraw Swiqtecznych.
2, W dniu 08.12.2018 r. komisja dokona oceny potraw oraz pvyzna okre6lon4 liczbq punkt6w z danego
1.

zaKresu tJ.:

'/
'/
'/
./

smaku produktu

-1-10punkt6w

-L-1-1-

oryginalno6ci
5punkt6w
przyrz4dzenia
latwoSci
5punkt6w
czasu potrzebnego do przygotowania
5punkt6w
Na podstawie sumy uzyskanych punkt6w zostanie wyloniony zwyciqzca Konkursu. Ostat-eczny rezultat
zostanie przedstawiony w protokole komisji konkursowej.

III. Nagrody
W Konkursie przyznane zostanie jedno pierwsze miejsce oraz dwa wyr6znienia.
Zwycrgzca pierwszego miejsca otrzyma statuetkq, dyplom oraz nagrodq rzeczow4. Wyr6znieni otrzymajq
statuetki, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

VI. Ogloszenie wynik6w konkursu
Wyniki Konkursu ogloszone zostanq podczas podsumowania Jarmarku Bozonarodzeniowego
w dniu 09.12.2018 r. Wtedy tez laureatom konkursu wrqczone zostanE nagrody. Wyniki konkursu podane
zostanq w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Organizatora.
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Projekt jest wspolfinansowany ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze Srodk6w budzetu pa6stwa, Przekraczamy granrce

Na podstawie art. 13 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201,61679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os5b fizycznych w zwiqzku 2 przetwaizaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46AVE, informujq co
nastQpuje:

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Prudnika, 48-200 prudnik

2)
3)

4)

5)

ul. Ko6ciuszki3,
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Danych osobowych Urzqdu Miejskiego
wPrudniku,48-200 Prudnikul. Ko5ciuszki3,tel.TT 4066205, adres emaii: iodo@prudnik.pl.
Pana/Pani dane osobowe przeEtvatzane s4 w zwi4zku z udzialem w Jarmarku Bozonarodzeniowym
organizowanym przez Gminq Prudnik w celu naboru, organizacji i rozliczenia Jarrnarku i imprez
towarzyszEcych oraz informacji i promocji wystawy z wykorzystaniem danych na przetwarzanie
kt5rych wyrazono zgodg, na podstawie:
- Art. 6 ust. 1 lit. ,,a" Rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016167g z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osSb fizycznych w zwt4zku z przer\/var:zaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95t46tWE
- Art. 6 pkt 1 lit. f - Rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osSb fizycznych w zwi4zkn z pruetwaruaniern danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95l46lWE - zastosowanie systemu kontroli dla zapewnienia ochrony obiekt5w i mienia
administratora
- Regulaminu Jarmarku Bozonarodzeniowego,
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych bqd4 podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepis6w prawa, operatorzy pocztowi i kurierzy podmioty zewnqtrzne,
kt6rym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych, osoby korzystaj4ce
z informatora o jarmarku, media.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane bqdq w celu przekazywania Panu/Pani informacji
o jarmarkach, organizowanych przez Gminq Prudnik. Kryteria ustalania okresu pr:zechowywania
danych osobowych wynikaj4 z Rozporz4dzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia 18 stycznia 2011

r. w

6)
7)

sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczorych wykaz6w akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiw6w zakladowych wyl4czrrie do cel6w
archiwalnych w interesie publicznp, do cel6w badari naukowych lub historycznych lub do
cel6w statystycznych oraz art. 89 ust. 1, Rozporz4dzenia.
Posiada Pan/Pani prawo do 24dania dostqpu do danych osobowych oraz prawo do ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo do cofniqciazgody w dowolnym momencie.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

B) Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Prudnik, sierpierl 2018 r.
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Projekt jest wsp6lfinansowany ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze Srodk6w budzetu pairstw a, Przekraczamy granice
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KARTA UCZE STNICTWA W KONKURSIE
"

NAJLEPSZA POTRAWA sWr4rnC ZNA "
organizowanego podczas

Jarmarku Boionarodzeniowego

1.

Imiq i nazwisko:

2.

Adres. telefon:

3.

Reprezentujq firmq, Kolo Gospodyri, instytucjq itp.

4.

Nazwa zgloszonej potrawy:

5.

Tradycje i historia wytwazania potrawy:

6.

Kr6tki opis potrawy (potrzebne skladniki, spos6b i

czas przyrzqdzenia ):

( podpis uczestnika konkursu )
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do dnia 07.L2.20L8 r.

fir*ina grudnlk * Agc,ne$a

F*um+c}$ t Fortroo$u Grnllry Fnidnlk

48"2fifi Fn*dnilc, ul, RS*eh L
tel.

+4S?I4S7

S, fav

$r*ft tuqprn *"nd$ft

.

tr

*4Si?{.
L{# n tk

"

$11

FS*}* **rl*itr; pr,urrmga$pv'$nfk"pl
lrAtolrl- il$k uff e h6 ry*, Nu'S

n

i}l

-

#

FAEK
PRZE

/

MF HF"ANICE

EVFOPSKA UN's

t'dY GP"ANiel;

EVROPSKY FONS FRO AEGSUNALN$ ROTVE"}
E U RO F. EJs
U NP{"J52 RS?WQJIJ RTGI OhIAI.N

3ft14

UNtA rUROpEtsNA

K

EG O

Projektjest wsp6lfinansowany ze Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze 6rodk6w budzetu pahstwa, Przekraczamy granice

"

REGULAMIN KONKURSU
NAJLEPSZY PRODUKT sWr4reC ZNy "
organizowane go podczas

Jarmarku Bozonarodzeniowego
Prudnik 07 -09.L2.2018 r.
Organizatorem Konkursu jest Gmina Prudnik - Agencja Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik
z siedzib4 48-200 Prudnik, ul. Rynek 1. Konkurs pod nazwq ,,Najlepszy Produkt SwiEteczny" zostanie
zorganizowany podczas Jarmarku Bozonarodzeniowego, w dniach 07-09.12.2018 r. w Prudniku,

I. Warunki uczestnictwa
Warunkiem uczestnictwa jest pisemne zgloszenie udzialu w Konkursie /na wzorze karty
uczestnictwa stanowi4cym zalqcznik do niniejszego Regulaminu/, dostarczone organizatorowi do dnia
07.I2.20L8 r. W dniu 08.12.2018 r., kazdy z uczestnik6w Konkursu, zobowi4zany jest dostarczy6
przygotowany przez siebie produkt do biura Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik (Rynek Ratusz) do god2.12.00.

II. Zasady wylaniania laureat6w
Komisja konkursowa w 4 - osobowym skladzie, kt6ra powolana zostanie w terminie do 7 dni
przed rozpoczqciem Jarmarku Bozonarodzeniowego, w dniu 08.1-2.2018 r. dokonuje oceny produktu
Swi4tecznego w oparciu o nastqpuj4ce kryteria oraz skalq punktow4:
1 - 5 punkt6w
1, Jako56
2, Technika i precyzja
1 - 5 punkt6w
1 - 10 punkt6w
3, Warto6d artvstvczna
Na podstawie sumy uzyskanych punkt6w zostanie wyloniony zwyciqzca Konkursu. Ostateczny rezultat
zostanie przedstawiony w protokole komisji konkursowej.

III. Nagrody
W Konkursie przyznane zostanie jedno miejsce pierwsze oraz dwa wyr6znienia.
Za uzyskanie pierwszego miejsca laureat konkursu otrzyma statuetkQ, dyplom oraz nagrodq rzeczow4.
Zawyr5Lnienia, uczestnicy konkursu otrzymuj4 statuetki, dyplomy i nagrody rzeczowe.

IV. Ogloszenie wynik6w konkursu
Wyniki konkursu ogloszone zostanE podczas podsumowania Jarmarku Bozonarodzeniowego
w dniu 09.L2.20L8 r. Wtedy tez laureatom Konkursu wrQczone zostanE nagrody. Wyniki konkursu
podane zostanE w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Organizatora.
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Projekt jest wspolfinansowany ze Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze Srodkow budzetu pahstwa, Przekraczamy granrce

Na podstawie art. 13 Rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os5b fizycznych w zwrEzktr z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy gSl46AVE, informujg co
nastepuje:

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Prudnika, 48-200 Prudnik

2)
3)

4)

5)

ul. KoSciuszki 3.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Danych Osobowych Urzqdu Miejskiego
wPrudniku,48-200 Prudnikul. KoSciuszki3,telTT 4066205, adres email: iodo@prudnik.pl.
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane sq w zwiqzku z udziatrem w Jarmarku Bo2onarodzeniowym
organizowanym przez Gminq Prudnik w celu naboru, organizacji i rozliczenia jarmarku i imprez
towarzyszEcych oraz informacji i promocji wystawy z wykorzystaniem danych na przetwarzanie
kt6rych wyrazono zgodq, na podstawie:
- Art. 6 ust. 1 lit. ,,a" Rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osSb fizycznych w zwi4zku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektyr,vy
95t46tWE
- Art. 6 pkt 1lit. f - Rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia
27 kwietnia 20LG r. w sprawie ochrony osSb ftzycznych w zwr4zkl z przef/'rarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46lWE - zastosowanie systemu kontroli dla zapewnienia ochrony obiekt6w i mienia
administratora
- Regulaminu Jarmarku BoZonarodzeniowego.
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych bqd4 podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepis6w prawa, operatorzy pocztowi i kurierzy podmioty zewnetrzne,
kt6rym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych, osoby korzystajqce
z informatora o jarmarku, media.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane bqdq w celu przekazywania Panu/Pani informacji
o jarmarkach, organizowanych przez Gminq Prudnik. Kryteria ustalania okresu przechowywania
danych osobowych wynikaj4 zRozporz4dzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia 18 stycznia 2011

r. w

sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczorych wykaz6w akt oraz instrukcji
sprawie organizacji i zakresu dzialania archiw6w zakladowych wyl4cznie do cel6w
archiwalnych w interesie publicznym, do celSw badari naukowych lub historycznych lub do

w

cel6w statystycznych oraz art. 89 ust. 1-, Rozporzqdzenia.
Posiada Pan/Pani prawo do z4dania dostqpu do danych osobowych oraz prawo do ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo do cofniqci a zgody w dowolnym momencie.
7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
B) Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

6)

Prudnik, sierpieri 2018 r.
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Projekt jest wsp6lfinansowany ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze Srodkow budzetu paflstwa. Przekraczamy granrce

Z aL4cznik do Re

gulaminu Konkursu,, Naj lep s zy Pro dukt S wi4te czny".

KARTA UCZE STNICTWA W KONKURSIE
"

NAJLEPSZY PRODUKT sWr,qrnC ZNy"
organizowane go podczas

Jarmarku Boionarodzeniowego
1-.

Imiq i nazwisko:

2. Adres. telefon:

Nazwa zgtroszonego produktu dwiqtecznego

4. Tradycje i historia

5.

:

wytwarzania produktu:

Kr6tki opis produktu 6wiqtecznego:

( podpis uczestnika konkursu )

UWAGA!
do dnia 07.I2.20I8 r.
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