
 

 

XIV Ogólnopolski Festiwal Pasztetników i Potraw z Gęsi 

Ostrzeszów, 30 czerwiec 2019 rok 

 

 

 

Regulamin  

 Konkurs na najlepszy placek drożdżowy z owocami 

 

1. Konkurs na najlepszy placek drożdżowy z owocami (zwany dalej  „Konkursem”) 

organizowany jest przez Stowarzyszenie „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”            

z siedzibą przy ul. Przemysłowej 27 w Ostrzeszowie oraz Centrum Wsparcia 

Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu z siedzibą                               

przy ul. Południowej 62 w Kaliszu, zwanymi dalej Organizatorami. 

2. Konkurs odbędzie się 30 czerwca w Ostrzeszowie podczas trwania                                 

XIV Ogólnopolskiego Festiwalu Pasztetników i Potraw z Gęsi. 

3. Udział w konkursie jest bezpłatny 

4. Wypieki konkursowe należy dostarczyć w dniu 30 czerwca 2019 r.                                     

od godz. 08.00 do 10.00 do Restauracji „Dworek 1885” przy ul. Kaliskiej 7/9. 

5. Do placka należy dołączyć opis, recepturę oraz przepis mówiący jak został wykonany. 

Ilość zgłaszanego ciasta do konkursu: nie mniej niż 1000 gram.  

6. Celem konkursu jest promocja zawodu cukiernika oraz tradycji pieczenia domowych 

ciast. Ocenie będzie podlegać: wygląd zewnętrzny – sposób prezentacji, przekrój, 

smakowitość. 

7. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana w tym celu Kapituła.  

8. Kapitułę powołują Organizatorzy. 

9. Zwycięzców konkursu wyłaniają obecni na posiedzeniu Kapituły Członkowie 

Zwyczajni wg zasad głosowania przyjętych przez Kapitułę na wniosek 

Przewodniczącego i  ustalonych w trybie roboczym. Przewodniczący Kapituły 

powinien, korzystać podczas zatwierdzenia werdyktu ze wsparcia Członków 

Honorowych obecnych na posiedzeniu Kapituły.  

10. Obecni na posiedzeniu członkowie Kapituły dokonują degustacji zgłoszonych do 

Konkursu ciast w warunkach zapewniających anonimowość poszczególnym 

uczestnikom Konkursu gwarantowanych przez Organizatorów. 



11. Spośród dostarczonych i zaprezentowanych wypieków Kapituła wybierze i przyzna 

nagrody za 3 najciekawsze ciasta. 

12. Wyniki Konkursu ogłaszane będą przez Przewodniczącego Kapituły lub osobę przez 

niego wyznaczoną, oraz nagrody zostaną wręczone w dniu konkursu. Nagrody nie 

odebrane przez laureatów w dniu ich ogłoszenia zostaną przekazane im inną drogą po 

uprzednim ustaleniu sposobu ich przekazania z uczestnikami. 

13. Uczestnicy Konkursu podpisując zgłoszenie do Konkursu akceptują jego regulamin            

oraz zobowiązują się uszanować wszelkie postanowienia Kapituły. 

14. Decyzje Kapituły Konkursowej są ostateczne i nieodwołalne. 

15. Zgłoszenie prac do konkursów jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich  na 

rzecz Organizatorów, o których mowa w art. 50 ustawy z dn. 4 lutego 1994 r.(Dz. U. 

Nr 24 poz.83) o prawach autorskich pokrewnych oraz publikacji w wydawnictwach 

wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz publikowanych w Internecie, 

oraz podlegają ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz.U. 

2018 poz. 1000) przetwarzanych w Stowarzyszeniu OLGD. 

 

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie 

Organizatorzy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

do Konkursu Kulinarnego w ramach XIV Ogólnopolskiego Festiwalu 

Pasztetników i Potraw z Gęsi 30.06.2019 

Organizatorami konkursu jest  

Stowarzyszenie „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”  

oraz Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu 

 

Zgłaszam: 

 

o ciasto drożdżowe z owocem  
 
(nazwa produktu)……………………………………………………………..…………………………. 

 

 

 

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą o ochronie danych osobowych: 

I. W związku z wdrażaniem przez Stowarzyszenie „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” programu Leader w ramach PROW 2014-
2020 oraz mojego udziału w wydarzeniach organizowanych przez LGD wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
oraz wykorzystywanie mojego wizerunku oraz zgadzam się na publikowanie zdjęć z wydarzenia. 

II. Przyjmuję do wiadomości, że:  

1. administratorami moich danych osobowych są  Stowarzyszenie „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” z siedzibą w Ostrzeszowie, 
ul. Przemysłowa 27, 63-500 Ostrzeszów oraz Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu z siedzibą                               
przy ul. Południowej 62 w Kaliszu; 

2. z administratorami danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail olgd@olgd.org.pl lub pisemnie na adres 
korespondencyjny ul. Przemysłowa 27, 63-500 Ostrzeszów; 

3. administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania 
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: - nie dotyczy - lub pisemnie 
na adres korespondencyjny administratora danych 

ZGŁASZAJĄCY : 

nazwisko i imię /nazwa 

 

adres: 

 

tel. kontaktowy: 

 

adres mailowy: 

 

mailto:olgd@olgd.org.pl


4. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679, 
gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 
lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych 
szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe); 

5. zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt. III.4 będą przetwarzane przez administratora danych w celu realizacji 
zadań wynikających z art. 34 ust. 3 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiającego 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 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 
1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 str. 320, z późn. zm.), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem 
lokalnej społeczności (Dz.U. z 2018, poz. 140) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w 
sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 772 i 1588 oraz z 2018 r. poz. 861); 

6. zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na 
podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie 
administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, np. dostawcom wparcia 
informatycznego; 

7. zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679, będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o 
których mowa w pkt. I-III.5 oraz nie krócej niż do 31 grudnia 2028 roku. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo 
przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony 
przed takimi roszczeniami przez administratora danych. Ponadto, okres przechowywania danych może zostać przedłużony na okres 
potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji; 

8. przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania w 
przypadkach określonych w rozporządzeniu 2016/679; 

9. w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679, przysługuje mi prawo 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

10. podanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679 w Liście obecności na szkoleniu / warsztatach w 
zakresie operacji dotyczącej wzmocnienia kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społecznej lokalnej w zakresie ochrony 
środowiska, zmian klimatycznych, innowacyjności stanowiącej załącznik do wniosku o płatność na operacje w ramach poddziałania 
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, wynika z obowiązku zawartego w przepisach powszechnie obowiązujących, dla 
potrzeb niezbędnych do prawidłowej realizacji operacji w ramach poddziałania 19.2. 

 

 

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

                                                                                               Podpis zgłaszającego  

 


