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REGULAMIN MIĘDZYPOKOLENIOWEGO KONKURSU KULINARNEGO 

„CIASTO GEOLOGICZNE” 
W RAMACH 5. FESTIWALU NIETOPERZY 

w dniu 10 września 2022 roku 
 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina” 
z siedzibą w 32-043 Skała, ul. Szkolna 4. 

2. Konkurs kierowany jest do społeczności obszaru działania Lokalnej Grupy Działania 
„Jurajska Kraina” oraz uczestników Festiwalu Nietoperzy 2022 w dniu 10 września 2022 
roku, który odbywać się będzie na terenie miejscowości Jerzmanowice, Racławice i 
Doliny Będkowskiej w gminie Jerzmanowice-Przeginia. 

3. Ogólne zasady uczestnictwa: 
a) w konkursie mogą wziąć udział drużyny dwuosobowe o charakterze 

międzypokoleniowym, tj: mama + dziecko, tata + dziecko, babcia + dziecko itp. 
b) maksymalna ilość par biorących udział w konkursie wynosi 15 par*. O przyjęciu 

na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń w dniu konkursu oraz 
wcześniejsze zapisy online dostępne na stronie www: jurajskakraina.pl 

c) warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie swojego ciasta  do namiotu LGD „Jurajska 
Kraina” i Koła Gospodyń od godziny 12:30, najpóźniej do godz. 14:30 w dniu 
wydarzenia, 

d) podczas finału konkursu, ocenie będzie podlegało ciasto wykonane zgodnie 
z kryteriami, zawartymi w karcie oceny.  

e) Aby szanse były równe, minimalne wymiary ciasta konkursowego to:  
 blacha prostokątna standardowa o wymiarach ok. 24 x 40 cm 
 tortownica okrągła o średnicy 24-26 cm 
 niestandardowy wymiar ciasta o powierzchni zbliżonej do wymiarów powyżej 

f) oceny stanowiska dokona Komisja Konkursowa w składzie 3-osobowym, 
g) wzór karty oceny stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, 
h) wzór protokołu z wynikami konkursu stanowi załącznik nr 2 do  niniejszego 

Regulaminu. 
4. Za udział w konkursie przewiduje się nagrody za I miejsce, II miejsce, III miejsce. 
5. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że: 

a) zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych – Lokalna 
Grupa Działania Jurajska Kraina z siedzibą w  ul. Szkolna 4, 32-043 Skała, który 
wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 
rozporządzenia 2016/679, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 
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lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie 
danych osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z 
powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe) oraz na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. f rozporządzenia 2016/679 mającego na celu ułatwienie korzystania z usług 
świadczonych drogą elektroniczną i poprawienie funkcjonalności tych usług; 

b) zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679, 
będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, oraz nie krócej niż do 31 grudnia 
2028 roku. 

c) posiadają prawo do: 
 prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania 

potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących 
takiego przetwarzania 

 prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są 
nieprawidłowe lub niekompletne 

 prawo żądania od Administratora usunięcia danych 
 prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych 
 prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie 

uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu 
marketingu bezpośredniego 

 prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu 
nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze 
względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze 
względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO 

 prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem) 

 prawa wymienione powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z 
inspektorem ochrony danych osobowych. 

d) wyrażają zgodę na bezpłatną publikację swojego wizerunku na zdjęciach w zakresie 
promocji konkursu – zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

6. Informacje dodatkowe: 
a) wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela Biuro Lokalnej Grupy Działania 

„Jurajska Kraina” z siedzibą w 32-043 Skała, ul. Szkolna 4, tel. 123801061,  e-mail. 
biuro@jurajskakraina.pl 
 

*w przypadku dużego zainteresowania uczestnictwem i zebraniem większej ilości par konkursowych 
Organizator z uwagi na ograniczoną ilość nagród zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy uczestników przed 
zakończeniem podanego w Regulaminie terminu zgłoszeń (12:30 – 14:30) 
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu 
 

KARTA ZGŁOSZENIA/ OCENY – „CIASTO GEOLOGICZNE” 

Numer ciasta  

Imię i nazwisko uczestników: 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

Kryterium Ilość punktów Liczba przyznanych punktów 

Wygląd ciasta, sposób jego prezentacji, 
nawiązanie do tematu konkursu od 0 do 10  

Walory smakowe  od 0 do 10  

Udokumentowany udział dziecka w 
tworzeniu potrawy: np. zdjęcia z produkcji 
ciasta do wglądu 

od 0 do 10  

Podpis członków 
Komisji Konkursowej  
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu 

PROTOKÓŁ – WYNIKI  
INDYWIDUALNEGO KONKURSU KULINARNEGO „CIASTO GEOLOGICZNE” 

W RAMACH FESTIWALU NIETOPERZY w dniu 10 września 2022 roku 
 
Do Konkursu zgłosiło się ………………… uczestników. 
Komisja Konkursowa w składzie: 

1. ……………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………… 

dokonała oceny prezentowanych stoisk zgodnie z kryteriami zawartymi w karcie oceny. 

Uczestnicy / nr ciasta 

Ilość 
uzyskanych 

punktów  
– max 30 

Plasuje się  
na miejscu 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

Podpisy Komisji Konkursowej: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 


