
REGULAMIN KONKURSU “Najsmaczniejszy chleb dożynkowy” 

 

Gminne Święto Plonów w Rusowie 

Rusowo, 07 września 2019 r. 

I. INFORMACJE OGÓLNE  

1. Konkurs „najsmaczniejszy chleb dożynkowy ” zwany dalej Konkursem realizowany jest przez Gminę 

Ustronie Morskie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim.  

2. Konkurs ma na celu promocję Gminnego Święta Plonów w Rusowie oraz popularyzację domowego 

wypieku chleba wśród mieszkańców Gminy Ustronie Morskie.  

3. Organem oceniającym jest Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Ustronie Morskie.  

W skład komisji wchodzą, przedstawiciele samorządu, organizatora i sponsora. 

4. Uczestnicy konkursu: Uczestnikami konkursu są mieszkańcy gminy Ustronie Morskie (osoby 

fizyczne) 

II. SPOSÓB ZGŁASZANIA I RODZAJ PRODUKTU 

1. Przystąpienie  osób do konkursu następuje poprzez dostarczenie karty zgłoszenia                           

wypełnionej i podpisanej przez pełnoletnich uczestników konkursu (jeżeli uczestnik jest niepełnoletni 

- obok jego podpisu na karcie zgłoszenia podpis złożyć powinien przedstawiciel ustawowy tego 

uczestnika rodzic/opiekun). Kartę zgłoszenia należy wypełnić na druku stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszego regulaminu. 

2. Karty zgłoszeń można składać osobiście, do Referatu Promocji i Rozwoju w Urzędzie Gminy pok. nr 

23 ul. Rolna 2, wysłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim ul. Rolna 2 z 

dopiskiem na kopercie: (Konkurs -„Najsmaczniejszy chleb dożynkowy ), lub   w formie    elektronicznej 

na adres: sekretariat@ustronie–morskie.pl w terminie od 15 sierpnia do 06 września do godz. 15.00. 

Decyduje data wpływu karty. 

3. Karta zgłoszenia winna być wypełniona czytelnie – komputerowo, maszynowo lub pismem 

drukowanym. 

4.  Regulamin wraz z kartą zgłoszenia jest dostępny na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.ustronie-morskie.pl .  

5.  Chleb dożynkowy, wraz z przepisem powinien być dostarczony do namiotu organizatora konkursu 

znajdującego się na terenie dożynkowym przy remizie strażackiej w Rusowie najpóźniej w dniu 07 

września 2019 r. do godz. 13.00.   

6. Chleb zgłoszony do konkursu przechodzi na własność Organizatora. 

7. Osoby, które zgłosiły się do konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora 

konkursu swoich danych osobowych, a w szczególności publikowanie wizerunku w trakcie 

rozstrzygnięcia konkursu oraz w ramach promocji konkursu.  Wyrażenie zgód  jest dobrowolne, ale 

konieczne w celu wzięcia udziału w konkursie. 



8.Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na bezpłatną publikację swojego wizerunku na zdjęciach w 

zakresie promocji konkursu — zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

9. Zgłaszać można chleb, który jest wyłącznie wypiekiem “domowym”. Nie można zgłaszać 

produktów, które dostępne są w handlu detalicznym. Udziału w konkursie nie mogą brać piekarnie, 

ani inne przedsiębiorstwa zajmujące się wypiekiem chleba.  

10. Każdy z uczestników może zgłosić jeden rodzaj chleba.  

III. METODA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU  

1. Konkurs jest jednoetapowy. 

2. Chleb będzie oceniać trzyosobowa komisja konkursowa, poprzez przyznawanie liczby 

punktów w skali 1 – 5 w karcie oceny chleba. 

3. Członkowie komisji konkursowej oraz członkowie ich rodzin nie mogą być równocześnie 

uczestnikami konkursu. 

4. Karty zgłoszeniowe niespełniające zasad uczestnictwa bądź nadesłane po terminie nie będą 

brane pod uwagę przez komisję konkursową.  

5. W swojej ocenie Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę przede wszystkim walory smakowe 

oraz jakościowe produktu. Dodatkowymi kryteriami, które mogą pomóc komisji  w 

wyłonieniu zwycięzców będą: związek produktu z tradycją kulinarną regionu, skład produktu 

gwarantujący tradycyjną wysoką jakość oraz estetyka wypieku. 

6. W przypadku przyznania dwóch takich samych łącznych (średnich) ocen przez członków 

komisji konkursowej,  przewodniczący komisji konkursowej ma prawo wyłonić zwycięzcę 

konkursu. 

7. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.  

IV. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU 

1. Rozstrzygnięcie konkursu oraz rozdanie nagród nastąpi na placu dożynkowym przy remizie 

strażackiej w Rusowie, podczas Gminnego Święta Plonów w dniu 07 września 2019 r.  

2. Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora    

konkursu – www.ustronie-morskie.pl  

V. NAGRODY 

I NAGRODA - nagroda finansowa w wysokości: 800,00 zł brutto (osiemset złotych) ,  

II NAGRODA - nagroda finansowa w wysokości: 600,00 zł brutto (sześćset złotych) 

III NAGRODA - nagroda finansowa w wysokości: 400,00 zł brutto (czterysta złotych) 

IV NAGRODA – nagroda finansowa w wysokości: 200,00 zł brutto (dwieście złotych)  

 

Fundatorem nagród jest Bank Spółdzielczy w Białogardzie O/Dygowo  

 

 

 

http://www.ustronie-morskie.pl/


VI. INNE POSTANOWIENIA 

1. Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Regulaminu jest wzór karty zgłoszenia. 

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

3. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga komisja konkursowa.   

4. W przypadku jakichkolwiek pytań - proszę kontaktować się z Referacie Promocji  

i Rozwoju Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim pok. nr 23 lub telefonicznie  

tel. 94 35 14 189 (w godz. pracy urzędu).  

5. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do regulaminu  

Karta zgłoszenia do konkursu 

na najsmaczniejszy „Chleb dożynkowy” 

GMINNE DOŻYNKI  RUSOWO 2019 

Nazwa zgłaszanego produktu  
 
 

 

Dane osoby zgłaszającej  
(imię i nazwisko, reprezentowane sołectwo 

Gminy Ustronie Morskie)  

 

Dane kontaktowe  
(telefon, email) 

 

Informacja o produkcie (krótki opis o jego 
walorach, metodach wytwarzania, oraz 

skład) 
 
 

 

 

Numer chleba (wpisuje komisja 
konkursowa)  

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z treścią Regulaminu konkursu na najsmaczniejszy chleb 
dożynkowy podczas Gminnego Święta Plonów w Rusowie i akceptuję jego postanowienia.  
 
 Niniejszym wyrażam zgodę na nieodpłatne i wielokrotne wykorzystywanie i rozpowszechnianie 
mojego wizerunku w materiałach audiowizualnych, audio i fotograficznych lub ich fragmentach, 
wykonanych w trakcie rozstrzygnięcia konkursu oraz w ramach promocji konkursu. Zgoda 
niniejsza obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, obróbkę, powielanie oraz 
rozpowszechnianie w celach informacyjnych, promocji i reklamy Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie 
jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie oraz obejmuje wszelkie formy publikacji, w 
szczególności rozpowszechnianie w Internecie. 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 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)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż: 

Administratorem danych osobowych jest Gmina Ustronie Morskie z siedzibą w Ustroniu Morskim (78-111) przy  

ulicy Rolnej 2. Z administratorem można skontaktować się mailowo: sekretariat@ustronie-morskie.pl lub pisemnie na adres siedziby 

administratora. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować mailowo: iod@ustronie-

morskie.pl. Dane przetwarzane są dla celów związanych z uczestnictwem w konkursie oraz promocją konkursu, na podstawie zgody 

na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe nie będą udostępnianie innym odbiorcom lub 

kategoriom odbiorców danych. 

Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone zostały w klauzuli informacyjnej wywieszonej 

na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej: www.ustronie-morskie.pl . 

 

………………………..                                        ………………………………. 

                    (Data)                                                                   (Podpis uczestnika lub rodzica/opiekuna                                                                                                                   

                                                                                                 prawnego w przypadku osób niepełnoletnich) 
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mailto:iod@ustronie-morskie.pl
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http://www.ustronie-morskie.pl/

