
 

 

 

 

 

 

Regulamin konkursu na „Ciastko Odpustowe” 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby, Kaszubska Fundacja 

„Nasza Chëcz” oraz Stowarzyszenie „Katolickie Dzieło Świętych Apostołów Piotra i Pawła 

w Chmielnie”.   

2. Celem konkursu jest: 

1) promocja kaszubskiej kuchni regionalnej, 

2) wymiana doświadczeń kulinarnych, 

3) aktywizacja lokalnej społeczności, 

4) promowanie lokalnego tradycyjnego wypieku. 

II. Zasady Konkursu 

1. Konkurs odbędzie się w dniu 29 czerwca 2022 r. w godzinach od 12.00 do 17.00  

w Chmielnie na placu przy plebanii, podczas Święta Piotra Patrona Rybaków, w trakcie 

którego Uczestnicy zaprezentują gotowe „ciastka odpustowe”, czyli wypieki nadające się                         

do zjedzenia bez potrzeby sztućców np. suche ciasta (bez kremów i galaretek), babeczki, 

ciastka itp. 

2. „Ciastka odpustowe” powinny być dostarczone do Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby                              

(ul. P. Bukowskiego 2a, Chmielno) w dniu Konkursu najpóźniej do godz. 11.00. 

3. Uczestnicy Konkursu przygotowują wypieki na własny koszt, wszelkie produkty niezbędne  

do wykonania „ciastka odpustowego” Uczestnicy Konkursu zapewniają we własnym 

zakresie. 

4. Organizator zapewnia Uczestnikom Konkursu miejsce do prezentacji gotowego wypieku 

(wszystkie czynności związane z prezentacją i dekorowaniem itp. należą   

do Uczestników Konkursu). 

5. Do konkursu należy przedłożyć gotowe do spożycia wypieki w ilości min. 12 porcji (ciasta 

powinny być pokrojone).  

6. Po zakończonych obradach Komisji Konkursowej Uczestnicy Konkursu umożliwiają 

uczestnikom imprezy degustację wypieków. 

7. Oceny wypieków dokona Komisja Konkursowa, powołana przez Prezesa Zarządu LGR 

Lokalna Grupa Rybacka 
KASZUBY 

ul. P. Bukowskiego 2A, 83-333 Chmielno 

tel/fax (58) 684 35 80, tel. kom. 0 530 530 733,  

e-mail: biuro@lgrkaszuby.pl 

 



 

Kaszuby, w składzie min. 3 osób, która oceni: 

1) walory smakowe 

2) estetykę i sposób prezentacji wypieków 

3) oryginalność 

8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone tego samego dnia, po zakończeniu oceny „ciastek 

odpustowych”. 

9. Komisja Konkursowa wyłoni Zwycięzców Konkursu przyznając nagrody rzeczowe                      

za zajęcie trzech pierwszych miejsc. 

10. Komisja Konkursowa może przyznać także wyróżnienia/upominki dla pozostałych 

uczestników konkursu.  

11. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

III. Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie/nadesłanie wypełnionego 

formularza zgłoszenia, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, w terminie                

do dnia 29 czerwca  2022 r. (najpóźniej razem z przyniesionym wypiekiem) na adres 

Organizatora Konkursu:  

Lokalna Grupa Rybacka KASZUBY, 

ul. P. Bukowskiego 2A, 

83-333 Chmielno 

E-mail: biuro@lgrkaszuby.pl 

Faks:  58 684 35 80 

2. Każde „ciastko odpustowe” musi być zgłoszona na odrębnym formularzu 

zgłoszeniowym. 

3. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest do pobrania na stronie internetowej 

www.lgrkaszuby.pl. 

4. Organizatorzy  konkursu  zastrzegają sobie prawo do publikacji informacji, materiałów                   

i zdjęć z przebiegu konkursu oraz ich uczestników, a zgłoszenie do konkursu, oznacza 

jednocześnie: 

1) Wyrażanie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych uczestników 

konkursu w związku z realizacją zadań przez LGR Kaszuby, do celów związanych                   

z realizacją operacji, w szczególności w związku z wdrażaniem, ewaluacją, 

monitoringiem, działaniami informacyjnymi  i promocyjnymi oraz sprawozdawczością  

(zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

mailto:biuro@lgrkaszuby.pl


 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawą z dnia 10 

maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2018 poz. 1000)  

2) Udzielenie LGR Kaszuby nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego 

wykorzystywania zdjęć i nagrań z wizerunkiem uczestników konkursu bez konieczności 

każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę               

i powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu 

zgodnym z prowadzoną przez LGR Kaszuby działalnością . 

5. Wyrażenie zgody na rozpowszechnianie informacji o konkursie oraz jego wynikach. 

 

IV. Postanowienia Końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem wszystkie rozstrzygnięcia 

podejmuje Organizator Konkursu. 

3. Konkurs organizowany jest w ramach realizacji animacji lokalnej. 

4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu bez podania przyczyny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu na „Ciastko odpustowe” 

 

Konkurs na „Ciastko Odpustowe” 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

1. Imię i Nazwisko / Nazwa 
 

Osoba fizyczna*  Osoba prawna*   

2. 
Adres zamieszkania / Adres 

siedziby  

 

 

3. Numer telefonu  

5. 
Nazwa „ciastka 

odpustowego” 

 

 
*Właściwe zaznaczyć X 

1) Zgłaszam chęć uczestnictwa w Konkursie na „Ciastko Odpustowe”, organizowanym  przez LGR 

Kaszuby, Kaszubską Fundację „Nasza Chëcz” oraz Stowarzyszenie „Katolickie Dzieło Świętych 

Apostołów Piotra i Pawła w Chmielnie”. 

2) Oświadczam, że dane zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe. 

3) Wyrażam zgodę na przetwarzanie zamieszczonych powyżej moich danych osobowych przez LGR 

Kaszuby dla potrzeb organizacji Konkursu i rozliczenia środków z instytucjami go 

współfinansującymi przyjmując zarazem do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do tych 

danych i ich poprawiania.  

4) Oświadczam, iż zapoznałam/em się z obowiązkiem informacyjnym. 

5) Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Konkursu na „Ciastko Odpustowe”                           

i akceptuję warunki w nim zawarte. 

 

 

 

………………………………..………. 

      Data i podpis ** 

**W przypadku osób prawnych podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Uczestnika Konkursu 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu na „Ciastko odpustowe” 

Zapewnienie realizacji zadań w zakresie obsługi uczestników projektów  

współfinansowanych z funduszy UE 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 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 rozporządzeniem ogólnym), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1: 

1. administratorem zgromadzonych danych osobowych jest: Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby (adres:   

ul. P. Bukowskiego 2a, 83-333 Chmielno, telefon kontaktowy: 58 684 35 80, 530 530 733, e-mail: 

biuro@lgrkaszuby.pl) 

2. LGR Kaszuby nie zatrudnia Inspektora Ochrony Danych Osobowych  

3. podstawą prawną przetwarzania danych jest: art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia ogólnego, Ustawa              

z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego              

i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady 

(WE) nr 1083/2006 

4. celem zbierania danych jest zapewnienie realizacji zadań w zakresie obsługi uczestników projektów 

współfinansowanych z funduszy UE 

5. dane osobowe przetwarzane przez LGR Kaszuby przechowywane będą przez okres niezbędny            

do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa 

6. dane osobowe będą przekazywane uprawnionym odbiorcom tj. podmiotom zaangażowanym  

w zapewnienie realizacji zadań w zakresie obsługi uczestników projektów współfinansowanych                 

z funduszy UE 

7. osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

 dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych 

prawem - do usunięcia danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich 

danych 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się  

z naruszeniem przepisów rozporządzenia ogólnego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

 

Ponadto w związku z przetwarzaniem zgromadzonych danych osobowych, osoby których dane dotyczą, nie 

podlegają decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych,                    

w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 rozporządzenia ogólnego. 

 


