XXVI edycja konkursu

„STARYCH POTRAW SMAK I UROK”
Wojewódzki Konkurs Kapel Ludowych

Błażowa, 5 czerwca 2022 r.

Regulamin Konkursu
NAJLEPSZY PRODUKT PODKARPACKI

„Potrawa roku”
Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury w Błażowej
Termin i miejsce:
5 czerwca 2022 r. godz. 1400, stadion sportowy w Błażowej
Cel konkursu:.
1) Celem konkursu jest wyłonienie i zachowanie regionalnych specjałów zanim odejdą
w zapomnienie.
2) Zachowanie tradycyjnych umiejętności w dziedzinie sztuki kulinarnej
i niepowtarzalnych smaków produktów żywnościowych.
3) Kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o tradycjach kuchni regionalnej
Podkarpacia.
4) Wspieranie lokalnej tożsamości kulturowej w oparciu o przekaz pokoleniowy.
5) Zbieranie informacji o produktach lokalnych charakterystycznych dla danego regionu
6) Podniesienie atrakcyjności turystycznej oraz promocja naszej gminy.

Warunki uczestnictwa:
1. W konkursie mogą wziąć udział osoby prywatne, gospodynie wiejskie, KGW, grupy
nieformalne, właściciele gospodarstw agroturystycznych, organizacje pozarządowe
działające na terenach wiejskich i miejskich, którzy zgłoszą charakterystyczne
dla danej okolicy potrawy.
2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną potrawę wyłącznie
w jednej z kategorii:
- dania jarskie
- dania mięsne
- wypieki i chleby
- miody, produkty z miodu i na bazie miodu
- sery i inne produkty mleczne.
Ponadto uczestnicy mogą prezentować poza konkursem dowolną ilość innych
potraw regionalnych.
3. Przygotowane potrawy będą prezentowane na stoiskach udostępnionych przez
organizatora.
4. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do zapewnienia naczyń jednorazowych
do serwowania potraw. Wszystkie produkty spożywcze znajdujące się na

stoisku muszą być zapakowane.
5. Uczestnicy zobowiązani są do przygotowania we własnym zakresie i umieszczenia
na stoisku opisów oraz wykazów serwowanych potraw.
6. Zgłoszenia do udziału w konkursie na załączonej karcie należy przesłać na adres:
Gminny Ośrodek Kultury w Błażowej
ul. Armii Krajowej 17A
36-030 Błażowa
lub przesłać na email: blazowa.gok@wp.pl

Termin zgłoszeń upływa z dniem 6 maja 2022 r.
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Ocena potraw:
Komisja powołana przez organizatora dokona oceny wszystkich potraw oraz wyłoni
laureatów konkursu uwzględniając w szczególności oryginalność i związek
z regionem, tradycyjny sposób przyrządzania, walory smakowe danej potrawy,
estetykę ekspozycji i opis prezentowanych produktów.

Nagrody:
1) Laureat konkursu otrzyma nagrodę główną „Potrawa roku” za Najlepszy Produkt
Podkarpacki.
2) Ponadto zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia w następujących kategoriach:
- dania jarskie
- dania mięsne
- wypieki i chleby
- miody, produkty z miodu i na bazie miodu
- sery i inne produkty mleczne
Dla pozostałych uczestników konkursu przewidziane są równorzędne wyróżnienia.
Dla uczestników przewidziano także nagrody rzeczowe.

Uwagi końcowe:
Uczestnicy przyjeżdżają i ubezpieczają się od NW na koszt własny lub instytucji
delegującej.
Informacje organizacyjne: Gminny Ośrodek Kultury w Błażowej,
tel.17 2297 044,
email: blazowa.gok@wp.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o
przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Administratorem Pani/Pana danych jest: Gminny Ośrodek Kultury w Błażowej z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 17, 36-030 Błażowa
(dalej: Ośrodek) w imieniu którego obowiązki Administratora wypełnia Dyrektor Ośrodka.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Ośrodka, a także
przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą
adresu daneosobowe@blazowa.com.pl.
3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów
oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Ośrodku;
2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Ośrodka;
3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w
zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Ośrodkiem przetwarzają dane osobowe dla których
Administratorem jest Ośrodek.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres
oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, tj. przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
2. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
3. osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania
danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
4. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
5. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
1. osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając
w zamian ich ograniczenia,
3. Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia,
obrony lub dochodzenia roszczeń,
4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie
uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
5. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
1. przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody
wyrażonej przez tą osobę,
2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
1. zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
2. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez stronę
trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe
prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba,
której dane dotyczą jest dzieckiem.
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust.
1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ośrodku Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana
danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi
przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Skutkiem braku podania danych będzie brak możliwości załatwienia sprawy zgodnie
ze złożonym wnioskiem / żądaniem.
1.

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

