Konkurs kulinarny
Konkurs w ramach „Kącika Kulinarnego Dolnego Miasta”
REGULAMIN
§1
Organizator Konkursu
Organizatorem Konkursu jest Fundacja Gdańska z siedzibą w Gdańsku (80-830), ul.
Długi Targ 28/29 – zwany dalej Organizatorem.
§2
Cel konkursu
Celem Konkursu jest możliwość dzielenia się swoimi pomysłami na przysmaki
kulinarne.
§3
Przedmiot konkursu
Przedmiotem Konkursu jest wybór przepisów, którymi czytelnicy i mieszkańcy Dolnego
Miasta mogą się dzielić.
§4
Uczestnicy konkursu
1. Konkurs kulinarny jest skierowany do osób pełnoletnich, zamieszkałych na terenie
Dolnego Miasta.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora
Konkursu oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i
prowadzeniu Konkursu.
§5
Zasady udziału w konkursie
1. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 14 lutego 2019 i trwa do 8 marca 2019 r.
3. Przepisy konkursowe należy przesłać na adres e-mail: ise@fundacjagdanska.pl
lub dostarczyć do siedziby ISE ul. Reduta Wyskok 2 w terminie od 14 lutego do 8
marca 2019 roku.
4. Każdy z uczestników może zgłosić do Konkursu maksymalnie trzy przepisy
kulinarne. Jednocześnie uczestnik jest zobowiązany dołączyć wypełnioną Kartę
Zgłoszenia (skan, zdjęcie, bądź wypełnioną w siedzibie ISE), która stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
5. Do Konkursu można zgłaszać tylko własne przepisy.
6. Nagrody otrzymają autorzy przepisów.
7. Nadesłanie przepisów i Karty Zgłoszenia na Konkurs jest równoznaczne z
wyrażeniem zgody na ich prezentację na stronie internetowej isegdansk.pl, w
mediach społecznościowych (Facebook) oraz opublikowanie ich w kolejnych
numerach Kuriera Dolnomiejskiego, wydawanego w 2019 roku.
8. Przepisy kulinarne dostarczone po terminie nie będą brały udziału w Konkursie.
§6
Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia przepisów, które nie będą spełniały
kryteriów przedstawionych w Regulaminie, będą sprzeczne z prawem lub będą
naruszały dobre zasady współżycia społecznego.
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§7
Rozstrzygnięcie konkursu
Organizator przewiduje przyznanie dziesięciu nagród dla uczestników.
Wyboru laureatów, według kryteriów określonych w § 5 niniejszego Regulaminu,
dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora w składzie:
a) Danuta Płuzińska-Siemieniuk, Inkubator Sąsiedzkiej Energii,
b) Bożena Kosmala, Fundacja Gdańska.
Komisja wyłoni laureatów konkursu spośród nadesłanych przepisów.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 11 marca 2019 roku. Wybrane przez
Komisję Konkursową przepisy będą publikowane w kolejnych numerach Kuriera
Dolnomiejskiego wydawanego w 2019 r.
Nagrody przewidziane w Konkursie to dziesięć nagród głównych.
Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o przyznanych
nagrodach w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu za pośrednictwem
poczty e-mail lub telefonicznie.
Przekazanie nagród Zwycięzcom Konkursu nastąpi w wyznaczonym przez
Organizatora terminie i miejscu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od
opublikowania wyników.
W przypadku braku możliwości skontaktowania się Organizatora ze Zwycięzcami
Konkursu lub nie spełnienia wymogów niniejszego Regulaminu w kwestii odbioru
nagrody, wygrana zostanie przyznana kolejnemu uczestnikowi, który został wybrany
zgodnie z kryteriami określonymi w § 5 i § 7 ust. 1-3 niniejszego Regulaminu, w
terminie i miejscu określonym przez Organizatora.

§8
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie,
zawieszenia konkursu lub odwołania go.

W sprawach nieuregulowanych
odpowiednie przepisy prawa.
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§ 10
Zgłoszenie przez uczestnika swojego przepisu do Konkursu w ramach Kącika
Kulinarnego Dolnego Miasta uważane będzie za akceptację warunków niniejszego
Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182 ze
zm.).

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu kulinarnego
Karta Zgłoszenia do
Konkursu kulinarnego „Kącik kulinarny Dolnego Miasta”
Imię i Nazwisko: ______________________________________________________________
Adres: ______________________________________________________________________
Telefon: ________________________ e-mail: ______________________________________
Informacja o współautorze przepisu:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczenie uczestnika
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o
ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) przez Organizatora Konkursu do
celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu, o którym mowa powyżej.
Przyjmuję do wiadomości że Administratorem zebranych danych jest Fundacja Gdańska z siedzibą w
Gdańsku (80-830), ul. Długi Targ 28/29. Mam prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich
poprawiania, a przetwarzanie tych danych w celach innych, niż wymienione powyżej cele, wymaga
uzyskania mojej uprzedniej zgody.
Oświadczam, że jestem właścicielem lub współwłaścicielem praw autorskich zgłoszonej pracy
konkursowej oraz nie narusza ona autorskich praw majątkowych, praw pokrewnych lub dóbr
osobistych osób trzecich.
W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Organizatorowi Konkursu z roszczeniami z tytułu
naruszenia jej praw autorskich do prac lub ich części, w tym prawa własności, praw autorskich lub
z tytułu naruszenia dóbr osobistych, przejmuję odpowiedzialność wobec tejże osoby trzeciej.
Oświadczam, że nie jestem pracownikiem i/lub przedstawicielem Organizatora Konkursu oraz innych
podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu i w pełni go akceptuję.

…………………………………………………………..
Data i czytelny podpis uczestnika
Konkursu

