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Regulamin konkursu kulinarnego „Tradycyjne ciasto regionalne”

1. ORGANIZATOR

Organizatorem Konkursu Kulinarnego „Tradycyjne ciasto regionalne” jest Dom 
Kultury w Łapach.

2. CELE

Przybliżenie dzieciom dawnych zwyczajów kulinarnych na wsi.

Integrowanie mieszkańców poprzez wspólne działania.

Zacieśnianie więzi między dziećmi a rodzicami poprzez wspólne gotowanie.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest upieczenie tradycyjnego ciasta 
regionalnego, uzupełnienie karty zgłoszenia i jej dostarczenie do WDK Łapy Szołajdy

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedno ciasto.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z 
terenu gminy Łapy oraz ich rodziców.

Ciasto powinno być wykonane według dawnych przepisów kulinarnych. 

Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do dnia 15 września 2021 r. osobiście w 
Wiejskim Domu Kultury w Łapach Szołajdach, lub drogą e-mailową 
e.lapinska@dklapy.pl

Upieczone ciasto należy dostarczyć w dniu 16 września 2021 r. do godz. 16:30 do 
Wiejskiego Domu Kultury w Łapach Szołajdach.

4. PRZEBIEG KONKURSU

Organizator konkursu powoła Jury, które wybierze zwycięzców.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują pamiątkowe dyplomy za udział.

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 16 września 2021r. ok. godz. 17:30.

Integralną częścią niniejszego regulaminu jest karta zgłoszenia.
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INFORMACJA ADMINISTRATORA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH 
– ZGODNIE Z ART. 13 UST. 1 I 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 

RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 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 
(ZWANEGO DALEJ RODO):

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Kultury w Łapach, ul. 
Główna 8, 18-100 Łapy, tel. 85 715 23 00, e mail: sekretariat@dklapy.pl, 
www.dklapy.pl/kontakt/.

2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora 
Ochrony Danych, z którym w sprawach związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych, może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej 
pod adresem: iod@dklapy.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: realizacji konkursu 
„Tradycyjne ciasto regionalne”, Podstawa prawna przetwarzania Państwa 
danych stanowią: art. 6 ust. 1 lit. a,b i c rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być, dostawcy usług 
pocztowych i kurierskich, dostawcy usług informatycznych Administratora, 
obsługa prawna administratora oraz inne podmioty uprawnione na podstawie 
przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach niezbędnych do 
realizacji wyżej określonych celów oraz przez okres wynikający z przepisów 
prawa dotyczący archiwizacji.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania 
danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia 
danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

7. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie 
obowiązujące przepisy w tym zakresie, przysługuje Pani/Panu prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wymagane do wzięcia udziału w 
konkursie.

9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.
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Karta zgłoszenia konkurs kulinarny „Tradycyjne ciasto regionalne”

1.      Imię i nazwisko uczestnika……………………………………………………………

2.      Wiek uczestnika …………………………………………………………………………

3.      Szkoła/klasa ………………………………………………………………………………

4.      Imię i nazwisko rodzica/opiekuna ……………………………………………………

5.      Telefon do rodzica/opiekuna, email. …………………………….....................…

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.

□ Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane 
w regulaminie konkursu.

□ (UCZESTNIK PEŁNOLETNI)Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia 
informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż Administratorem 
Danych Osobowych jest Dom Kultury w Łapach z siedzibą w Łapach przy ul. 
Głównej 8. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak 
konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.

□ (OPIEKUN PRAWNY)Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
mojego dziecka w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz 
udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż 
Administratorem Danych Osobowych jest Dom Kultury w Łapach z siedzibą w 
Łapach przy ul. Głównej 8. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, 
jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.

Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani 
terytorialnie. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności 
rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronach Dom Kultury w Łapach oraz portalach 
społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube itp.) oraz zamieszczenie w materiałach 
promocyjnych i informacyjnych.

data i czytelny podpis opiekuna prawnego/uczestnika pełnoletniego
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