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1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu pod tytułem „Najsmaczniejsza potrawa regionalna z ziemniaków” (dalej: 
„Konkurs”) jest Gminne Centrum Kultury w Gródku z siedzibą przy ul. A. i G. Chodkiewiczów 4 w Gródku. 

2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu Konkursu w 
całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, 
iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 

3. Konkurs prowadzony jest na terenie imprezy „Siabrouskaja Biasieda”, w okresie od dnia 28 lipca 2018 od 
godz. 17.00  do godz. 20.00 czasu polskiego. 

4. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na www.gckgrodek.pl 

2. Zasady uczestnictwa 

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, 
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Udział w Konkursie jest dobrowolny, a podanie związanych z nim danych osobowych jest niezbędne do 
wzięcia udziału w Konkursie. 

3. Aby przystąpić do Konkursu należy przygotować  potrawę regionalną bazującą na ziemniakach 
np. kiszka, placki, bliny. Potrawę należy dostarczyć do namiotu organizatorów znajdującego się 
obok sceny w godz. 17.00-20.00 w dniu imprezy tj. 28 lipca br., 

4. W przypadku ustalenia, iż Uczestnik nie spełnia warunków Konkursu wskazanych w niniejszym 
Regulaminie, Uczestnik zostaje wykluczony z Konkursu. 

5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także osoby, którym powierzono 
określone prace w związku z opracowaniem lub organizacją Konkursu. W Konkursie nie mogą również 
brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, 
rodzice i rodzeństwo). 

3. Dane osobowe 

1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury w 
Gródku, ul. A i G Chodkiewiczów 4, 16-040 Gródek. Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście, 
poprzez korespondencję tradycyjną lub telefonicznie pod numerem: 85 718 01 36  

2. W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez GCK danych osobowych może się 
Pan/Pani skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych – Panem Pawłem Niesterowiczem za 
pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na adres: iod_gck_grodek@podlaskie.pl.  

3. Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych wynikających z 
przepisów prawa. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego i sprawnego przebiegu 
zadań publicznych realizowanych przez GCK.  

4. W sytuacjach, gdy podanie lub przekazanie danych osobowych nie jest konieczne, przysługuje 
Panu/Pani prawo odmowy podania swych danych lub prawo niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie 
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(w przypadku zadań innych niż zadania publiczne). Niepodanie przez Pana/Panią danych osobowych 
lub brak zgody na ich przetwarzanie będzie skutkować brakiem możliwości realizacji tych zadań.  

5. W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych, może Pan/Pani 
wycofać ją w dowolnym momencie. W tym celu należy zwrócić się pisemnie do Administratora Danych.  

6. Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom w szczególności na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa. W usprawiedliwionych przypadkach dane te mogą być 
udostępnione, na podstawie umów gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych, instytucjom 
świadczącym usługi serwisowe, gwarancyjne oraz wsparcia merytorycznego/organizacyjnego.  

7. Pana/ Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania zadania lub 
zadań w związku z którymi zostały zebrane. Po zakończeniu realizacji tych zadań dane osobowe będą 
przetwarzane wyłącznie w calach archiwalnych.  

8. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych oraz możliwość ich uzupełnienia i 
aktualizowania. Ma Pan/Pani prawo żądać wstrzymania przetwarzania lub usunięcia danych, które 
zebraliśmy za Pana/Pani zgodą. Równocześnie ma Pan/Pani prawo do przeniesienia danych 
osobowych.  

9. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku przetwarzania 
zebranych danych osobowych w sposób sprzeczny z rozporządzeniem RODO. 

4. Nagroda 

1. W konkursie przyznawane są trzy nagrody rzeczowe. 
2. Nagroda nie podlega wymianie ani zamianie na środki finansowe lub inne usługi. 
3. Nagrody przyznaje powołane przez Dyrektora Gminnego Centrum Kultury Jury. 
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na scenie podczas imprezy „Siabrouskaja Biasiada” ok. godz. 

22.00. 

5. Postanowienia końcowe  

1. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik Konkursu 
może uzyskać wysyłając wiadomość prywatną z wykorzystaniem funkcjonalności serwisu Facebook 
(grodekgck), lub wiadomość mailową na adres biuro@gckgrodek.pl 

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz 
innych obowiązujących ustaw. 

3. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu i jest dostępny na stronie internetowej 
Organizatora. 

 


