
                                                                     REGULAMIN 
                                         konkursu na domowe trunki i przetwory

1. Konkurs jest imprezą otwartą adresowaną do osób pełnoletnich

2. Konkurs przeprowadzony zostanie w kategoriach:
 a. domowe trunki 
     - wina
     - nalewki
 b. domowe przetwory /dżemy, powidła, konfitury/

3. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie do siedziby organizatora/Sulęciński Ośrodek    
    Kultury; ul. Stanisława Moniuszki 1; Sulęcin/ materiału  konkursowego w dniach  
    02-10 listopada 2021r. w godz. 8.00-15.00 lub popołudniowych po wcześniejszym zgłoszeniu pod
    nr tel. 755 24 77                                         
    /trunki w ilości: wina- 0,7 l , nalewki- 0,5 l, dżemy, konfitury - 300g/
     oraz wypełnienie karty zgłoszeniowej i stosownych oświadczeń.
  
4. Oceny materiałów konkursowych  dokona powołane przez organizatorów jury. 
    Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz degustacja nastąpi w dniu 19 listopada br.                  
    w klubie “u Bulka” o godz.18.00

5. Jury dokona oceny wg następujących kryteriów:
   - smak, zapach, wygląd /w kat. trunków dodatkowo klarowność, ogólnie bukiet trunku/

6. W każdej kategorii konkursowej przewidziane są nagrody rzeczowe         
    oraz wyróżnienia i upominki.

7. Materiał konkursowy złożony w siedzibie Organizatora nie podlega zwrotowi.

8. Ocena jurorów jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.

Klauzula informacyjna
Zgodnie ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych RODO informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest – Sulęciński Ośrodek Kultury ul. Moniuszki 1, 69-200 Sulęcin.
2. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się w sposób – iod@soksulecin.pl 
3. dane osobowe będą przetwarzane w celu promocji – „konkursu na domowe trunki i przetwory” na podstawie

art. 6 ust 1 lit b) RODO
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych  w pkt 3, a po tym

czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
5. Ma Pan/Pani prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych  oraz ich sprostowania, żądania usunięcia,

ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie
zgody),  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej  cofnięciem;  b)  do  wniesienia  skargi  do  organu
nadzorczego  -  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony Danych  Osobowych  ,  w  razie  uznania  (przez  Panią/Pana),  że
przetwarzanie danych osobowych  narusza RODO

6. Podanie (przez Pana/Panią) danych osobowych jest dobrowolne.
7. Dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  żadnym  odbiorcom danych  oraz  nie  będą  przetwarzane  w sposób

zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Zapoznałam/Zapoznałem się

..................................................
                                                                                                                                  czytelny podpis

mailto:iod@soksulecin.pl

