
REGULAMIN KONKURSU 
NA "NAJLEPSZE CASTO I DESER Z MALIN" – 22.09.2019 R.  

Upiecz ciasto lub przygotuj deser i wygraj nagrodę!

ORGANIZATOR KONKURSU:
– OKSIR WISZNIA MAŁA
– SOŁECTWO MALIN
– STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA KRAINA WZGÓRZ 

TRZEBNICKICH 

DATA I MIEJSCE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:
– Rozstrzygnięcie  konkursu,  jak  i  prezentacja  przedkonkursowa  ciast  

i  deserów oraz  ich  degustacja  odbędzie  się  w  niedzielę,  22  września  2019  r.  
w  ramach  imprezy  folklorystycznej  „Śpiewające  Wsi”  w  Malinie,  gmina  Wisznia
Mała.

CELE KONKURSU:
– Kultywowanie  i  upowszechnianie  tradycji  ludowych  sporządzania  oraz

przygotowania wypieku
– Prezentacja  najlepszych  i  najsmaczniejszych  ciast  i  deserów  w  Powiecie

Trzebnickim
– Promocja  działalności  Stowarzyszenia  Lokalna  Grupa  Działania  Kraina  Wzgórz

Trzebnickich
– Promocja produktów lokalnych
– Wymiana doświadczeń między uczestnikami konkursu
– Integracja i dobra zabawa społeczności lokalnej.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
– W konkursie mogą uczestniczyć ciasta i desery przygotowane przez mieszkańców

całego  Powiatu  Trzebnickiego,  a  także  Stowarzyszenia,  do  czego  bardzo
serdecznie zachęcamy.

– Każdy uczestnik  konkursu przygotowuje  jednen rodzaj  ciasta  i/lub  jeden deser  
i przekaże go Organizatorowi w dniu 22.09.2019 r. 

– Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie wcześniejszego zgłoszenia na
specjalnym formularzu – najpóźniej do dnia 22.09.2019 r. 

– Ciasto  lub  deser  może  być  wykonany  w  dowolnym  miejscu,  jednak  potrawa
powinna być dostarczona na konkurs w formie gotowej w dniu imprezy do godz.
15:30 do świetlicy w Malinie.

– Do ciasta lub deseru należy dołączyć metryczkę z danymi uczestnika konkursu.
– Komisja konkursowa powołana przez Organizatora dokona oceny ciast i deserów 

w dniu 22.09.2019 r. 
– Udział w konkursie jest bezpłatny.

KRYTERIA OCENY:
Komisja dokona wyboru najlepszego ciasta lub deseru oceniając:

– oryginalność i kreatywność – 0 – 5 pkt
– walory smakowe – 0 – 5 pkt
– estetyka podania oraz sposób dekoracji ciasta/deseru – 0 – 3 pkt

Maksymalnie uczestnik może zdobyć 13 punktów.



NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
– Jury  wskaże  jednego  zwycięzcę  w  kategorii  na  najlepsze  ciasto  oraz  jednego

zwycięzcę w kategorii deser oraz przyzna nagrody za zajęcie drugiego i trzeciego
miejsca w obu kategoriach.

– Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplom za udział w konkursie.
– Nagrody w konkusie zostaną ufondowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa

Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich
– Ogłoszenie  wyników  i  wręczenie  nagród  odbedzie  się  w  dniu  konkursu,  

tj. w niedzielę 22.09.2019 r. 

INFORMACJE DODATKOWE:
– Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do Regulaminu do dnia

Konkursu
– Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu bez podania przyczyny
– Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  opublikowania  imion,  nazwisk,  zdjęć  

i  informacji  o  zwycięzcach  i  uczestnikach  konkursu  na  stronach  internetowych,
portalach społecznościowych oraz w lokalnych mediach  

– Przystąpienie  do  konkursu  uczestnicy  wyrażają  zgodę  na  warunki  zawarte  
w Regulaminie

– Regulamin  konkursu  udostępniony  na  stronie  internetowej:
www.oksir.wiszniamala.pl.

– Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
– Relacja, wyniki konkursu, zdjęcia i wszelkie informacje publikowane będą na stronie

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej oraz LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich 
– Kontakt do Organizatora konkursu: Ośrodek Kultury Sportu i  Rekreacji  w Wiszni

Małej,  ul.  Szkolna  1,  55-114  Wisznia  Mała,  tel.  71  312  70  76,  e-mail:
oksir@wiszniamala.pl

http://www.oksir.wiszniamala.pl/
mailto:oksir@wiszniamala.pl


Załącznik nr 1 do Regulaminu

Deklaracja przystąpienia do Konkursu na najlepsze ciasto lub deser

Imię i nazwisko lub nazwa grupy/  Stowarzyszenia (wtedy jedna osoba do kontaktu)

_______________________________________________________________________

Nazwa ciasta lub deseru___________________________________________________

Adres __________________________________________________________________

Nr telefonu ______________________________________________________________

(e-mail) _________________________________________________________________

Oświadczenie:

– Oświadczam, że zapoznałam/em się z postanowieniami Regulaminu konkursu

– Oświadzcam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora,

na potrzeby  konkursu,  w tym: zgodę na  publikowanie  swojego  imienia,  nazwiska,  miejscowości

zamieszkania oraz zgodę na publikację zdjęć mojego ciasta i/lub deseru, a także mojego wizerunku

w mediach oraz portalach internetowych. 

Ochrona Danych osobowych -   KLAUZULA INFORMACYJNA 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z uczestnictwem w  konkursie jest  Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
w Wiszni Małej z siedzibą w Wiszni Małej, ul. Szkolna 1, 55-114 Wisznia Mała  zwane dalej OKSIR.
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w OKSIR Wisznia Mała: iod_oksir@wiszniamala.pl
Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), 
Dane będą przetwarzane przez okres udziału w konkursie oraz realizacji obowiązków prawnych spoczywających na OKSIR. Podstawą
prawną  przetwarzania  podanych  danych  jest  realizacja  zadania  publicznego  wynikającego  z  z  art.  9  ust.  1  ustawy  z  dnia  25
października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z 2019 r. poz. 115, 730, (co
odpowiada art. 6 ust 1. lit e RODO)  i innych przepisów prawa (co odpowiada art. 6 ust 1. lit c RODO). Dane osobowe zostaną usunięte
po upływie 72 miesięcy od chwili realizacji wskazanych wyżej celów.
Przetwarzane dane mogą zostać udostępnione odbiorcom  uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 
Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  ich  poprawiania  (sprostowania),  usunięcia  lub  ograniczenia
przetwarzania.
Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
Podanie danych jest konieczne do udziału w Konkursie a ich brak uniemożliwi takie uczestnictwo.  
W przypadku nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
Pana/Pani dane nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom ani nie są profilowane.

Wyrażam  zgodę na nieodpłatne utrwalenie i publikowanie mojego wizerunku (w formie fotograficznej i filmowej) przez OKSIR,

zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 1994 r.  Nr 24 poz. 83).

Jednocześnie  oświadczam,  że  moja  zgoda  dotyczy  fotografii  i  materiału  filmowego  przedstawiających  mój  wizerunek  oraz,  że

rozpowszechnianie przez OKSIR mojego wizerunku w formie fotografii i materiału filmowego może być realizowane bez ograniczeń

czasowych za pośrednictwem dowolnego medium.

______________________________________

          data i czytelny podpis uczestnika

mailto:iod_oksir@wiszniamala.pl

