
Regulamin 

Gminnego Konkursu ,,Majówkowe pierogi’’ 

organizowanego podczas „Pomajówki” w dniu 2 czerwca 2018 roku 

w Rostkach Wielkich 

1. Organizatorzy: 

Organizatorem Konkursu jest Urząd Gminy Małkinia Górna. 

2. Konkurs odbywać się będzie pod patronatem Wójta Gminy Małkinia Górna 

3. Data i miejsce rozstrzygnięcia Konkursu: 

Prezentacja konkursowa i degustacja potraw odbędzie się w dniu 2 czerwca 2018 roku 

podczas ,,Pomajówki’’ w Rostkach Wielkich. Tego samego dnia nastąpi rozstrzygnięcie 

Konkursu. 

4. Cele Konkursu: 

prezentacja kuchni lokalnej, 

aktywizacja mieszkańców, 

wymiana doświadczeń i przepisów, 

5. Adresaci Konkursu: 

Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Małkinia Górna bez względu 

na wiek i płeć, którzy podadzą do oceny pierogi własnego wyrobu. 

6. Warunki uczestnictwa: 

Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz 

zgłoszeniem udziału w czasie trwania „Pomajówki” do godz. 14:00 (w namiocie Urzędu 

Gminy).  

Uczestnicy przygotowują konkursowe potrawy na własny koszt. Po rozstrzygnięciu Konkursu 

odbędzie się degustacja wszystkich potraw. Jeden uczestnik może zgłosić do Konkursu 

maksymalnie dwa rodzaje pierogów. 

Zgłaszając się do Konkursu Uczestnicy akceptują postanowienia regulaminu.  

7. Ocena prac: 

Oceny pierogów dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Każda potrawa 

oceniona zostanie w kategoriach: 

- smak,   

- oryginalność, 

- estetyka podania do degustacji, 

- kreatywność 



- pomysł i dobór produktów.  

Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

Nagrody przewidziane są za 3 pierwsze miejsca, oraz 2 wyróżnienia. 

8. Postanowienia końcowe: 

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych     

osobowych i publikację wizerunku w celach związanych z organizacją konkursu, nagrywanie, 

fotografowanie występu na scenie oraz publikowanie relacji z konkursu w prasie, na stronie 

internetowej i Facebooku Urzędu Gminy Malkinia Górna. 

9. Kontakt: 

dodatkowe informacje uzyskają Państwo: 

Urszula Rytel – Inspektor do spraw promocji Gminy i Kontaktów z Mediami tel. 29 644 29 

87, e-mail promocja@malkiniagorna.pl 

10. Każdy uczestnik konkursu musi wypełnić i przekazać Organizatorowi poniższy 

formularz:  

- załącznik nr 1 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku w 

przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia  

lub 

- załącznik nr 2 -  zgoda na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku w 

przypadku osób, które ukończyły 18 rok życia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku 

osób pełnoletnich (które ukończyły 18 rok życia) 

 

 

Ja, niżej podpisany (-a) ……………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko      PESEL 

 

……………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania 

Jednocześnie oświadczam, że: 

1.  wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikację 

wizerunku przez Gminę Małkinia Górna reprezentowaną przez Wójta 

Gminy Małkinia Górna w celu przeprowadzenia Gminnego Konkursu 

,,Majówkowe pierogi’’ zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i 

przy zachowaniu niezbędnych środków ochrony danych osobowych. 

□ TAK □ NIE 

2.  mam ukończone 18 lat, mieszkam pod podanym adresem a wszystkie 

dane podane w formularzu są zgodne z aktualnym stanem prawnym 

i faktycznym. 

□ TAK □ NIE 

3.  jestem świadomy(-ma) możliwości weryfikacji zamieszczonych danych 

na podstawie dostępnych Gminie Małkinia Górna  rejestrów lub 

ewidencji. 

□ TAK □ NIE 

4.  mam świadomość, że podanie danych oraz wyrażenie niezbędnych 

zgód jest dobrowolne, jednak ich brak powoduje niemożność dalszego 

procedowania wniosku. 

□ TAK □ NIE 

 

…………………………………………. 

         (Data i czytelny podpis) 

Informacja: 

Administratorem danych jest Gmina Małkinia Górna reprezentowane przez Wójta Małkinia Górna z siedzibą w 

Małkini Górnej ul. Przedszkolna  1 , tel. 29 6448000, poczta@małkiniagorna.pl. Dane osobowe przetwarzane są 

w celu przeprowadzenia Gminnego Konkursu ,,Majówkowe pierogi’’. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Gminnego Konkursu 

,,Majówkowe pierogi’’, oraz jego promocji w mediach i na stronie Urzędu Gminy,  a po tym czasie przez okres 

oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. 

Przysługują Pani/ Panu następujące prawa; 

1) prawo dostępu do treści danych (na podst. art. 15 RODO**); 

2) prawo do sprostowania danych (na podst. art. 16 RODO**); 

3) prawo do usunięcia danych (na podst. art. 17 RODO**);  

4) prawo do cofnięcia zgody (na podst. art. 13 RODO**) 

5) prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może być w każdym momencie cofniete. 

Służy temu załącznik do n/n formularza. 

 

Zapoznałem (-am) się z ww. informacją 

 

…………………………………………. 

 

         (Data i czytelny podpis) 

 

 



 

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

Ja, niżej podpisany (-a) ……………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko      PESEL 

 

……………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania 

 

Wycofuję zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych złożoną w celu 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

                                                                                                                                  (Data i czytelny podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku 

(w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia wymagana jest zgoda rodzica) 

                                                             Zgoda Rodzica 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko dziecka     PESEL 

……………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania dziecka 

Oświadczam, że: 

1.  powyższe dane są danymi mojego  dziecka.  □ TAK □ NIE 

2.  wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikację 

wizerunku przez Gminę Małkinia Górna reprezentowaną przez Wójta 

Gminy Małkinia Górna w celu przeprowadzenia Gminnego Konkursu 

,,Majówkowe pierogi’’ zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i 

przy zachowaniu niezbędnych środków ochrony danych osobowych. 

□ TAK □ NIE 

3.  jestem świadomy(-ma) możliwości weryfikacji zamieszczonych danych na 

podstawie dostępnych Gminie Małkinia Górna  rejestrów lub ewidencji. 

□ TAK □ NIE 

4.  mam świadomość, że podanie danych oraz wyrażenie niezbędnych zgód 

jest dobrowolne, jednak ich brak powoduje niemożność dalszego 

procedowania wniosku. 

□ TAK □ NIE 

 

…………………………….……………………..………….. 

(Data i czytelny podpis rodzica) 

 

Imię i nazwisko Rodzica PESEL Podpis 

 

 

  

Informacja dla Rodzica: 

Administratorem danych jest Gmina Małkinia Górna reprezentowana przez Wójta Małkinia Górna z siedzibą w 

Małkini Górnej ul. Przedszkolna  1 , tel. 29 6448000, poczta@małkiniagorna.pl. Dane osobowe przetwarzane są 

w celu przeprowadzenia Gminnego Konkursu ,,Majówkowe pierogi’’. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Gminnego Konkursu 

,,Majówkowe pierogi’’, oraz jego promocji w mediach i na stronie Urzędu Gminy,  a po tym czasie przez okres 

oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. 

Przysługują Pani/ Panu następujące prawa; 

1) prawo dostępu do treści danych (na podst. art. 15 RODO**); 

2) prawo do sprostowania danych (na podst. art. 16 RODO**); 

3) prawo do usunięcia danych (na podst. art. 17 RODO**);  

4) prawo do cofnięcia zgody (na podst. art. 13 RODO**) 

5) prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może być w każdym momencie cofniete. 

Służy temu załącznik do n/n formularza. 

Zapoznałem (-am) się z ww. informacją 

…………………………….……………………..………….. 

(Data i czytelny podpis rodzica) 

 

**Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1 



Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

Ja, niżej podpisany (-a) ……………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko      PESEL 

 

……………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania 

 

Wycofuję zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych złożoną w celu 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

                                                                                                                                  (Data i czytelny podpis) 

 

 


