REGULAMIN KONKURSU
na Najlepszy Napój Miodowy

I. INFORMACJE OGÓLNE
1.
Konkurs na Najlepszy Napój Miodowy (zwany dalej Konkursem) ma na celu upowszechnienie
tradycji wytwarzania napojów miodowych oraz odkrywanie ich receptur na obszarze Lokalnej
Grupy Działania „Jagiellońska Przystań”.
2.
Organizatorem Konkursu jest Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” (dalej
Organizator) z siedzibą w Parczewie, ul. Harcerska 8.
3.
W Konkursie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych, zakwalifikowane przez organizatora, zwane dalej Uczestnikami Konkursu.
4.
Konkurs przeprowadza Kapituła, której skład powołuje Organizator.
5.
Konkurs współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, organizowany w ramach
poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
6.
Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
II. MIEJSCE I CZAS KONKURSU
7.
Konkurs odbędzie się 23.09.2018 r. w ramach IV Jarmarku Pszczelarskiego.
Miejsce: Sala Gimnastyczna Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Króla Władysława Jagiełły w
Parczewie.
III. ZASADY UCZESTNICTWA
8.
Uczestnicy Konkursu podpisując zgłoszenie do Konkursu akceptują jego regulamin oraz
zobowiązują się uszanować wszelkie postanowienia Kapituły.
9.
Do Konkursu zgłaszać można napoje, które nie są dostępne w sprzedaży, z wyjątkiem
sprzedaży gospodarskiej, na targach produktów regionalnych i podobnych. Wszelkie
wątpliwości w tym zakresie rozstrzyga Kapituła.
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10.
Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane poprzez karty zgłoszeniowe wraz z
Oświadczeniem, które dostępne będą w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej
www.lgdparczew.pl Formularz należy czytelnie wypełnić i dostarczyć osobiście do siedziby
Organizatora konkursu (ul. Harcerska 8, 21 – 200 Parczew) lub za pośrednictwem poczty
tradycyjnej lub poczty e-mail (skan) do dnia 21.09.2018 r. do godz. 15.00.
11.
Uczestnicy zgłaszający się do Konkursu zobowiązani są dostarczyć na miejsce Konkursu jedną
próbkę napoju dla Kapituły (dla 3 osób wchodzących w skład Kapituły). Do Konkursu można
zgłosić tylko jeden napój.
IV. ZASADY PROCEDOWANIA I WYNIKI
12.
Obecni na posiedzeniu członkowie Kapituły dokonują degustacji zgłoszonych do Konkursu
napojów.
13.
Zwycięzców konkursu wyłania Kapituła wg zasad głosowania przyjętych przez Kapitułę (tj.
decyzje podejmowane będą zwykłą większością głosów).
14.
Wyniki Konkursu ogłaszane są przez Przewodniczącego Kapituły lub osobę przez niego
wyznaczoną w dniu Konkursu. Miejscem ogłoszenia wyników oraz wręczenia nagród jest Sala
Gimnastyczna Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Króla Władysława Jagiełły w Parczewie.
15.
Uczestnicy Konkursu ubiegają się o nagrodę główną konkursu oraz o drugie i trzecie miejsce.
16.
Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia. Organizator jest uprawniony
do zmiany postanowień niniejszego regulaminu. O sprawach nieuregulowanych w niniejszym
Regulaminie rozstrzyga Organizator.
17.
Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród.
Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do producentów.
18.
Organizator zastrzega sobie możliwość nie przyznania nagrody głównej/nagród głównych.
19.
Nagrodzone i wyróżnione produkty będą bezpłatnie promowane przez LGD „Jagiellońska
Przystań” poprzez:
a) Zamieszczenie na stronie internetowej LGD oraz w prasie lokalnej,
b) Zamieszczenie w publikacjach wydawanych przez LGD.
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Formularz zgłoszeniowy do konkursu
na Najlepszy Napój Miodowy

Imię i nazwisko uczestnika _______________________________________________

Nr telefonu

_______________________________________________

Nazwa zgłaszanego napoju* _______________________________________________

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Oświadczam, że zgłaszany do Konkursu napój jest produktem wytworzonym na bazie wyrobów
alkoholowych, nabytych w placówkach handlowych, uprawnionych do sprzedaży tychże wyrobów w Polsce
lub za granicą. Napój ten spełnia warunki określone w regulaminie.
Napój wytworzony został z zachowaniem prawidłowych zasad i warunków do wytwarzania
i przechowywania produktów spożywczych. Nie zawiera też toksyn lub innych szkodliwych substancji (z
wyłączeniem alkoholu).
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich, ww. danych osobowych przez Lokalną Grupę Działania
„Jagiellońska Przystań” (ul. Harcerska 8, 21-200 Parczew) w celach związanych z realizacją Konkursu. Dane
osobowe zostały podane dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Udzielam organizatorom Konkursu nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z moim
wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie,
utrwalanie, obróbkę i powielanie materiałów, za pośrednictwem dowolnego medium w celu promocji
Konkursu zgodnym z obowiązującym prawem, wliczając w to w szczególności zamieszczanie zdjęć na stronie
internetowej www.lgdparczew.pl oraz publikacje w gazetach, czasopismach okresowych, czasopismach
okazjonalnych, folderach, publikacjach elektronicznych.
Przyjmuję do wiadomości, że:
1) Administratorem danych osobowych uczestnika Konkursu będzie Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska
Przystań” (ul. Harcerska 8, 21-200 Parczew).
2) Administrator danych osobowych 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: biuro@lgdparczew.pl lub pisemnie na adres
korespondencyjny administratora danych: ul. Harcerska 8, 21-200 Parczew.
3) Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów
prawa – art. 6 ust. 1 lit a) 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).
4) Dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji zgłoszenia udziału w Konkursie, dokonania oceny
przez Komisję Konkursową, przygotowania i realizacji działań promocyjnych dla zwycięzców, w celach
sprawozdawczych oraz realizacji zobowiązań wynikających ze Strategii Rozwoju Lokalnego
Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska
Przystań”.
5) Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa tj.: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
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6)
7)
8)
9)

10)
11)
12)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisja Europejska, organy kontroli skarbowej oraz inne podmioty
uprawnione do wykonywania czynności z zakresu kontroli i audytu.
Dane osobowe będą pozyskiwane bezpośrednio od uczestników Konkursu.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, nie
krótszy niż do 31 grudnia 2028 roku.
Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Uczestnik Konkursu ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawach ochrony
danych osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ustawy o
ochronie danych osobowych lub ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Zgoda jest dobrowolna i może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Jednakże brak zgody
uniemożliwia dokonanie prawidłowej oceny nadesłanych prac, wyłonienie zwycięzców i wręczenie
nagród.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

________________________
miejscowość, data

________________________
czytelny podpis

* - jeśli nazwa napoju o tym nie świadczy prosimy dodatkowo podać jej podstawowe składniki
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