REGULAMIN
„KONKURSU ZE SMAKIEM NA BOCHEN XIV ELBLĄSKIEGO ŚWIĘTA
CHLEBA 2019”
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
a)
b)
c)
d)

Organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta Elbląg.
Partnerem konkursu jest: Elbląski Klub Szefów Kuchni.
Konkurs adresowany jest do wystawców Elbląskiego Święta Chleba.
Konkurs odbędzie się w terminie od 30.08.2019 do 01.09.2019 w trakcie trwania
XIV Elbląskiego Święta Chleba.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA
a) Konkurs przeznaczony jest dla wystawców jarmarku XIV Elbląskiego Święta
Chleba 2019.
b) Warunkiem uczestnictwa jest zapoznanie się z regulaminem konkursu, wypełnienie
kwestionariusza zgłoszeniowego ( do pobrania na stronie www.swietochleba.elblag.pl )
oraz przekazanie go osobiście do Ratusza Staromiejskiego przy ul. Stary Rynek 25 do
dnia 31.08.2019 r. do godz. 12.00.
c) Uczestnicy konkursu są zobowiązani do dostarczenia bochenka chleba do Ratusza
Staromiejskiego przy ul. Stary Rynek 25 do dnia 31.08.2019 r. do godz. 12.00.
3. ZASADY OCENY KOMISJI KONKURSOWEJ
a) Oceny potraw dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
b) Przy ocenie chleba komisja uwzględni:
- smak (1-5 punków),
- wygląd i estetyka chleba (1-5 punktów).
c) Na podstawie ilości uzyskanych punktów przyznane zostaną miejsca I, II, III.
d) Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
e) Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 1 września 2019 r. na scenie o godz.
16.30.
4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
a) Przystępując do konkursu wszyscy uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w
Regulaminie.
b) Wszystkie kwestie, nie ujęte w niniejszym Regulaminie, ustala Organizator.
c) Wszyscy uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych oraz
wizerunku zgodnie z RODO.
5. INFORMACJE DODATKOWE
a) Laureaci konkursu otrzymają następujące nagrody:
I miejsce- bezpłatne miejsce na stoisko w dowolnym wskazanym przez siebie miejscu na
jarmarku EŚCH w 2020 r. oraz certyfikat zwycięzcy w „Konkursie ze smakiem na Bochen
XIV Elbląskiego Święta Chleba 2019”,
II miejsce- 50% zniżki na miejsce na stoisko w dowolnym wskazanym przez siebie miejscu
na jarmarku EŚCH w 2020 r.,
III miejsce- 30% zniżki na miejsce na stoisko w dowolnym wskazanym przez siebie
miejscu na jarmarku EŚCH w 2020 r.
b) Wszyscy pozostali uczestnicy otrzymają nagrodę pocieszenia za udział w konkursie.

c) Laureaci konkursu dokonają wyboru miejsca przed rozpoczęciem rekrutacji wystawców
jarmarku EŚCH w 2020 r. Z laureatami organizator będzie się kontaktował indywidualnie.

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY
1. Wystawca ………………………………………………………..
2. Nr telefonu :…………………………….
3. Nazwa chleba……………………………………………………………
4. Typ chleba………………………………………………………

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miasto Elbląg z siedzibą przy ul.
Łączności 1, 82-300 Elbląg, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Elbląg.
1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
kontakt: tel. 55 239 33 28, e-mail: iod@umelblag.pl.
2) Dane osobowe przetwarzane są w celu:
- przeprowadzenia procedury konkursowej.
3) Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów
prawa.

4) Podawane dane osobowe przechowywane będą bezterminowo.
5) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
6) Posiadają Państwo prawo do:
- dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,
- prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

