Regulamin konkursu kulinarnego „Aleksandrowski smak 2019” organizowanego podczas Festiwalu
Sztuk Różnych

I Postanowienia Ogólne
§1
1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs kulinarny pt. „Aleksandrowski
Smak 2019”.
§2
2. Konkurs odbywał się będzie w dniu 15.09.2019 r. w parku miejskim w Aleksandrowie Łódzkim
podczas Festiwalu Sztuk Różnych, w godzinach 13:00-18:00 na wyznaczonych stanowiskach. Tego
samego dnia nastąpi rozstrzygnięcie konkursu.
II Organizator Konkursu
§3
Organizatorem konkursu jest Gmina Aleksandrów Łódzki- Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim.

III Przedmiot i cel Konkursu
§4
1. Celem konkursu jest wyłonienie najsmaczniejszej potrawy przygotowanej na Festiwal Sztuk Różnych
przez restauracje z terenu Aleksandrowa Łódzkiego.
2. Przedmiotem konkursu są potrawy przygotowane przez restauratorów, którzy w wymaganym przez
Organizatora terminie, zgłoszą chęć uczestnictwa w konkursie.

IV Uczestnicy Konkursu
§5
1. Zgłoszeń mogą dokonywać lokale gastronomiczne działające na terenie miasta i gminy Aleksandrów
Łódzki.
2. Aby zgłosić się do konkursu, należy wypełnić odpowiedni wniosek, stanowiący załącznik do
niniejszego regulaminu i dostarczyć go do Wydziału Promocji w Współpracy z Zagranicą do dnia
04.09.2019 r. do godziny 14:00.
3. Zgłoszenia dokonuje właściciel restauracji lub osoba przez niego wyznaczona do reprezentowania
lokalu.
4. Udział w konkursie jest bezpłatny.

V Zasady organizacyjne
§6
1. Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie specjalnie dedykowanego dania, nawiązującego
do Aleksandrowa Łódzkiego lub Festiwalu Sztuk Różnych 2019.
2. Każdy lokal może zaprezentować tylko jedną potrawę.
3. Potrawy powinny być przygotowane wcześniej.
4. Wszystkie produkty potrzebne do przygotowania potrawy Uczestnicy zapewniają we własnym
zakresie.
5. Przystąpienie do konkursu, jest równoznaczne z oświadczeniem uczestników, że podczas
przygotowywania potraw na konkurs, przestrzegali przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy.
6. Uczestnicy, biorąc udział w konkursie, gwarantują również bezpieczeństwo spożycia wszystkich
potraw i w pełni biorą na siebie odpowiedzialność za ich należyte przygotowanie.
7. Zgłoszona potrawa konkursowa i jej nazwa oraz forma zaprezentowania nie mogą naruszać
przepisów prawa, w szczególności praw autorskich osób trzecich, ani prawa chronionego dóbr osób
trzecich, a Uczestnik jest w pełni uprawniony do zgłoszenia potrawy do Konkursu.
8. Organizator dla wszystkich uczestników konkursu zapewnia teren przeznaczony na stanowisko
konkursowe.
9. Do obowiązków uczestnika Konkursu należy:
1) samodzielne zaaranżowanie i ozdobienie stoiska we wskazanym przez Organizatora miejscu
2) przygotowanie porcji dania konkursowego do spróbowania dla Komisji Konkursowej
3) przygotowanie oraz zapewnienie bezpłatnych porcji degustacyjnych dania konkursowego dla osób
uczestniczących w Festiwalu Sztuk Różnych oraz odwiedzających wystawców konkursowych
4) zapewnienie urządzeń do podgrzewania lub gotowania
5) zapewnienie jednorazowych naczyń do wydawania dań konkursowych.
10. Konkurs zostanie przeprowadzony w przypadku zgłoszenia min. 3 restauracji.
11. Dokonując zgłoszenia, osoba dokonująca zgłoszenia, udziela Organizatorowi zgody na
wykorzystywanie informacji i materiałów graficznych zgłaszanej restauracji na potrzeby realizacji
niniejszego Konkursu i ich publikację w materiałach promocyjnych dotyczących Festiwalu Sztuk
Różnych oraz Gminy Aleksandrów Łódzki.

VI Rozstrzygnięcie konkursu
§7
1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 15.09.2019 r. podczas Festiwalu Sztuk Różnych, a wyniki ogłoszone
będą po godzinie 18:00 na scenie.
2. Zwycięzcę Konkursu wyłoni Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora Konkursu.
3. Komisja konkursowa będzie kierowała się następującymi kryteriami:
1) spełnieniem wymogów określonych regulaminem Konkursu
2) ogólnymi cechami potrawy takimi jak: smak, zapach, konsystencja, wygląd
3) szczególnymi elementami dekoracyjnymi i estetyką
4) oryginalnością i pomysłowością oraz nawiązaniem do Aleksandrowa Łódzkiego lub Festiwalu Sztuk
Różnych
4. Zwycięzca Konkursu otrzyma tytuł: „Aleksandrowski Smak 2019” oraz pamiątkową statuetkę.
5. Zwycięzca zyska prawo do posługiwania się tytułem w swoich działaniach promocyjnych.
6. Od decyzji Komisji Konkursowej nie podlega odwołanie.

VII Postanowienia końcowe
§8
1. Zgłoszenie do konkursu uważane będzie za uznanie warunków niniejszego regulaminu.
2. Udział w Konkursie jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne wykorzystania wizerunku
zarejestrowanego podczas trwania imprezy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.) w celach
marketingowych (w szczególności promowania wydarzenia). Zgoda obejmuje zamieszczenie zdjęć
z wydarzenia na stronie internetowej Gminy, jej profilu na Facebook, w Biuletynie Informacyjnym
Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim, a także w postaci materiału na antenie Telewizji
Aleksandrów na czas nieokreślony.
3. Dodatkowych informacji o Konkursie udzielają pracownicy Wydziału Promocji i Współpracy
z Zagranicą Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim pod numerem telefonu 42 27 00 334 lub
42 270 03 15.
4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje Organizator.
5. Z istotnych powodów Konkurs może zostać odwołany przez Organizatora.

Załącznik nr 1

Formularz zgłoszeniowy dla Restauratorów - konkurs kulinarny „Aleksandrowski smak 2019”
organizowany podczas Festiwalu Sztuk Różnych
Nazwa restauracji i dokładny adres: ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prosimy o wypełnienie poniższej tabeli informacjami nt. dania konkursowego
Nazwa dania konkursowego :
Opis dania:

W jaki sposób danie będzie nawiązywało do
Aleksandrowa Łódzkiego i / lub Festiwalu Sztuk
Różnych 2019:

Zdjęcie potrawy konkursowej*:
Zdjęcie prosimy również przesłać na adres
e-mail: promocja@aleksandrow-lodzki.pl

Czy na stoisku będą przeprowadzane
dodatkowe działania? Czy przewidziane zostały
dodatkowe atrakcje dla odwiedzających? Jeśli
tak, jakie?

Imię i nazwisko właściciela lub osoby reprezentującej restaurację
.........................................................................................................................
Numer telefonu:
.........................................................................................................................

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 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 (dalej zwane „RODO”) informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych czyli podmiotem decydującym o
celach i sposobach przetwarzania danych osobowych jest Burmistrz Aleksandrowa
Łódzkiego. Z Administratorem danych można skontaktować się pisemnie kierując
korespondencję na adres jego siedziby tj. Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim, Plac
Tadeusza Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki, lub adres poczty elektronicznej:
gmina@aleksandrow-lodzki.pl lub telefonicznie (42) 270 03 00.
2) Można skontaktować się również z powołanym przez administratora inspektorem
ochrony danych – Dorotą Różycką - pisząc na adres: 95-070 Aleksandrów Łódzki, pl.
Tadeusza Kościuszki 2, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych” lub wysyłając e-maila
na adres: iod@aleksandrow-lodzki.pl Z Inspektorem ochrony danych można
kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu
„Aleksandrowski smak 2019”, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na
przetwarzanie danych osobowych.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa, członkowie Komisji Konkursowej,
upoważnieni pracownicy Administratora danych.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 30 dni od
rozstrzygnięcia konkursu, zaś w zakresie udzielonej zgody na upowszechnienie
wizerunku do czasu wygaśnięcia roszczeń z tego tytułu.
6) Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,
prawo do ograniczenia przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych odbywa się w formie
oświadczenia złożonego pisemnie Administratorowi danych.
8) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
dotyczących Panią/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
9) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych skutkować będzie
brakiem możliwości zgłoszenia się do konkursu „Aleksandrowski smak 2019”.
10) Administrator danych nie będzie prowadził zautomatyzowanego podejmowania
decyzji w indywidulanych przypadkach, w tym nie będzie dokonywał profilowania
wobec przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych.

W związku z organizowanym przez Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim konkursem
„Aleksandrowski smak 2019” organizowanym podczas Festiwalu Sztuk Różnych 2019
oświadczam, że:






zgłaszam udział restauracji …………………………………………………………………………. (nazwa
lokalu) w konkursie „Aleksandrowski smak 2019”
zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Konkursu „Aleksandrowski smak 2019”
organizowanym podczas Festiwalu Sztuk Różnych i zobowiązuję się do jego
przestrzegania
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych objętych formularzem,
przez Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim Plac
Tadeusza Kościuszki 2, w celu uczestniczenia w konkursie „Aleksandrowski smak
2019”

…………………..
Miejscowość i data

………………………
Czytelny podpis

W związku z konkursem „Aleksandrowski smak 2019” organizowanym przez Urząd Miejski
w Aleksandrowie Łódzkim podczas Festiwalu Sztuk Różnych 2019 oświadczam, że:

wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku zarejestrowanego
w trakcie organizacji konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 880 z późn. zm.) w
celach marketingowych (w szczególności promowania organizowanego konkursu). Zgoda
obejmuje zamieszczanie zdjęć z konkursu na stronie internetowej Gminy, jej profilu na portalu
Facebook, w Biuletynie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim, a także
w postaci materiału na antenie Telewizji Aleksandrów na czas nieokreślony.*

nie wyrażam zgody na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku zarejestrowanego
w trakcie organizacji konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.)*

* Zaznaczyć właściwą opcję.

…………………..
Miejscowość i data

………………………
Czytelny podpis

