REGULAMIN
KONKURSU NA NAJLEPSZY CHLEB
organizowanego w ramach
„GMINNO - DEKANALNEGO ŚWIĘTA PLONÓW”
I. ORGANIZATOR:
Gmina Lubaczów.

II. CEL KONKURSU:
Kultywowanie wiedzy o polskiej tradycji wypieku chleba domowego.

III. UCZESTNICY:
1. Uczestnikiem konkursu mogą być Koła Gospodyń Wiejskich oraz Kluby Seniora z terenu Gminy Lubaczów,
wypiekające amatorsko chleb w warunkach domowych.
2. Uczestnicy winni wykazać się znajomością przygotowywania chleba w oparciu o polskie tradycje.
3. Uczestnicy przystępujący do konkursu akceptują w całości niniejszy Regulamin.
4. Każdy uczestnik konkursu (Koło Gospodyń Wiejskich lub Klub Seniora) może zgłosić jeden chleb o dowolnej
gramaturze.

IV. ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w kategorii najlepszy chleb.
2. Konkurs odbędzie się w dniu 01 września 2019 r. podczas „GMINNO - DEKANALNEGO ŚWIĘTA PLONÓW”.
3. Formularz zgłoszenia wraz z chlebem należy dostarczyć w dniu 1 września 2019 r. do godz. 15:00 na plac dożynkowy
w Opace - do stoiska Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaczowie.
4. Formularz zgłoszenia, stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu dostępny jest do pobrania na stronie
www.lubaczow.com.pl oraz w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaczowie.
5. Chleb nie powinien posiadać żadnych elementów umożliwiających identyfikację jego twórców, w tym np. nazwy
KGW lub Klubu Seniora. Chleby oznaczone zostaną kolejnymi numerami, zgodnie z kolejnością ich dostarczenia,
a członkowie Komisji podczas oceny nie będą mieli wglądu do danych ze zgłoszenia.
6. Chleby zgłoszone do konkursu będą eksponowane podczas Dożynek.

V. OCENA:
1. Oceny chleba dokona Komisja powołana przez organizatora konkursu.
2. Komisja dokonuje oceny w oparciu o następujące kryteria: zastosowanie tradycyjnej receptury, wygląd, aromat,
smak, strukturę w przekroju, wrażenie ogólne.
3. Każdy z członków Komisji dokonuje oceny w oparciu o w/w kryteria, mając do dyspozycji skalę punktową od 0 do
10.

4. W przypadku gdy wśród najwyżej ocenionych chlebów poszczególne wypieki uzyskają tę samą liczbę punktów,
przewodniczący Komisji, w celu wyłonienia laureatów I, II i III miejsca, przeprowadza głosowanie, w którym członkowie
Komisji wybierają lepszy chleb spośród tych, które uzyskały tą samą liczbę punktów.
5.Członkowie Komisji podczas oceny nie mają wglądu do danych podmiotu wypiekającego chleb.
6. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej.

VI. NAGRODY:
1. Za udział w konkursie przewidziano nagrody za pierwsze trzy miejsca, dwa wyróżnienia oraz dyplomy za
uczestnictwo.
2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi około godziny 18.00, ze sceny na placu dożynkowym w Opace, podczas
trwania Gminno - Dekanalnego Święta Plonów.

NUMER:

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU NA NAJLEPSZY CHLEB
organizowanego w ramach
„GMINNO - DEKANALNEGO ŚWIĘTA PLONÓW” – 1.09.2019 r. OPAKA
1.Nazwa podmiotu (KGW/Klubu Seniora), miejscowość:
………………………………………………………………………………………………………….

2.Imię i nazwisko, adres zamieszkania
osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu w związku z konkursem:
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
Nr tel. ……………………………………

3.Nazwa zgłoszonego chleba:
………………………………………………………………………………………………………….

4.Przepis (składniki i wykonanie, informacja o sposobie i tradycjach jego wypieku)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że:
1) zapoznałam/łem się z treścią Regulaminu Konkursu na najlepszy chleb i akceptuję jego zapisy;
2) że jestem autorem zgłoszonego do Konkursu chleba.
Wyrażam zgodę na:
1) publikowanie moich danych osobowych (w tym wizerunku), dla których administratorem danych osobowych jest
Gmina Lubaczów- Urząd Gminy Lubaczów, w celu: przygotowania i organizacji oraz przeprowadzenia Konkursu oraz
promocji wydarzenia, zgodnie z zapisami art. 6 ust. 1 lit a 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. z 2016 r. poz. 119 z 2018 r. poz. 127) w związku z ustawą z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) i ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 921, z 2018 r. 138, 723 i 1000);
2) publikację wyników i zdjęć z wydarzenia (zawierających wizerunek) i nie będę rościł/-a z tego tytułu praw do
wynagrodzenia.
…………………………………………………………………………….

