
REGULAMIN

REGIONALNY FESTIWAL POGRANICZA „KARTACZEWO” 2021

Konkurs Publiczności „Mistrz Kartaczy – Kartacze Domowe”

08 sierpnia 2021 r., Gołdap

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs Publiczności „Mistrz 
Kartaczy – Kartacze Domowe”.

Organizatorem Konkursu jest Dom Kultury w Gołdapi.

§ 2

Konkurs odbędzie się 08 sierpnia 2021 r. w Gołdapi.

CEL KONKURSU
§ 3

Celem Konkursu jest:
1. Kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o tradycjach kuchni regionalnej.
2. Promowanie jedynych w swoim rodzaju produktów żywnościowych, specyficznych dla 

naszego regionu.
3. Zachowanie niepowtarzalnych smaków produktów żywnościowych.

UCZESTNICY KONKURSU
§ 4

Uczestnikami konkursu są osoby fizyczne z terenu powiatu gołdapskiego.

§ 5

1. W konkursie może wziąć udział do 10 osób.
2. W konkursie mogą uczestniczyć osoby, o których mowa w §4, które wypełnią formularz 

zgłoszeniowy.
3. Organizator zastrzega, że obowiązuje kolejność zgłoszeń.
4. W konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie komisji konkursowej, ani ich rodziny.
5. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie, nadesłanie

do dnia 04 sierpnia 2021 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na jeden z podanych 
poniżej kontaktów:
1) e-mail:         s e k r e t a r i a t @ d k g o l d a p . p l
2) listownie:

Dom Kultury w Gołdapi
ul. Krótka 2, 19-500 Gołdap

6. Wzór formularza zgłoszeniowego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, 
dostępny jest w siedzibie:
a) Domu Kultury w Gołdapi,
b) na stronach internetowych: www.dkgoldap.pl

mailto:dkgoldap@o2.pl


PRZEDMIOT KONKURSU
§ 6

Przedmiotem konkursu jest ocena kartaczy domowych wykonanych przez Uczestników Konkursu,
dokonywana przez publiczność.

PRZEBIEG KONKURSU

§ 7
Zasady organizacji Konkursu

1. Uczestnik Konkursu przygotowuje na zlecenie Domu Kultury w Gołdapi 50 porcji degustacyjnych
kartaczy (1 porcja  – 1 kartacz)  o kulistym kształcie  po 200 g każdy kartacz.  W tym zakresie
Uczestnik  zobowiązany jest  do zawarcia  osobnej  umowy z Domem Kultury w Gołdapi  celem
ustalenia zasad i odpłatności związanych ze zleceniem Uczestnikowi przygotowania kartaczy.

2. Przygotowane porcje degustacyjne kartaczy zostaną poddane ocenie publiczności.
3. Każdy  Uczestnik  może  swoje  dania  dowolnie  wzbogacić  dodatkami  używanymi  w  kuchni

polskiej.
4. Organizatorzy przygotują bezpłatne bilety z logo imprezy, upoważniające do degustacji potraw

i ich oceny.
5. Organizatorzy  nie  zwracają  kosztów podróży oraz  kosztów dodatkowych produktów

potrzebnych do wykonania potraw konkursowych.

§ 8
Reguły prowadzenia Konkursu

1. Konkurs rozpocznie się o godz. 12:30 , a zakończy o godz. 14:30
2. Potrawy konkursowe oceniane będą przez publiczność, która do wydzielonej strefy 

degustacyjnej wchodzi po okazaniu biletu wstępu z logo imprezy.
3. Publiczność oddaje głos na wybraną potrawę, zostawiając przy nim bilet z logo imprezy.
4. Maksymalna liczba osób, które mogą oddać głos jako publiczność wynosi 200 osób. 

§ 9
Rozstrzygnięcie Konkursu

1. Ok godz. 15:00 Komisja powołana przez Organizatora dokona przeliczenia głosów oddanych 
na każdą potrawę i sporządzi protokół.

2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi ok. godziny 16.00
3. Decyzje komisji są wiążące i ostateczne.
4. Za zdobycie trzech pierwszych miejsc uczestnicy otrzymują nagrody pieniężne.

§ 10
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów 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  „RODO”),  informujemy  o  zasadach  przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem  danych  osobowych  zbieranych  od  uczestników  i  laureatów  Konkursu  jest

Dyrektor  Domu  Kultury  w  Gołdapi,  z  siedzibą  przy  ul.  Krótkiej  2,
19-500  Gołdap,  adres  e-mail:  dyrektor@dkgoldap.pl   zwany  dalej  Administratorem  lub
Organizatorem. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania
danych  osobowych,  z  którym  można  skontaktować  się  za  pośrednictwem  adresu  e-mail:



iod@egoldap.pl. 
3. Uczestnicy konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora

następujących  danych  osobowych:  imię,  nazwisko,  numer  telefonu,  e-mail,  ewentualnie
pseudonim oraz wizerunek.

4. Uczestnicy  konkursu  przyjmują  do  wiadomości,  że  podanie  danych  osobowych  zawartych  w
formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do udziału w konkursie, oraz że
udzielona zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

5. Dane  osobowe  Uczestników  konkursu  będą  przetwarzane  przez  Administratora  na  podstawie
udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania
zadań  Administratora  związanych  z  realizacją  oraz  promocją  Konkursu  poprzez  umieszczenie
informacji
o  jego  laureatach  oraz  nadesłanych  prac  w  materiałach  reklamowych   i  promocyjnych
Administratora oraz Gminy Gołdap, w tym na oficjalnych stronach internetowych Administratora,
w szczególności na profilu Domu Kultury w Gołdapi na portalu Facebook i na stronie www Domu
Kultury w Gołdapi. 

6. Niezbędne dane osobowe, w tym wizerunek Uczestników konkursu oraz ich prace konkursowe
mogą zostać przekazane Urzędowi Miejskiemu w Gołdapi oraz lokalnym mediom w celach,  o
których mowa w pkt.  5.   Dotyczy to  również przekazywania  Podmiotom świadczącym usługi
hostingowe
(www, e-mail) a także Podmiotom znajdującym się poza EOG, posiadającym certyfikat zgodności
z programem Tarcza Prywatności. (Dotyczy portalu Facebook oraz Youtube).

7. Dane przechowywane będą bezterminowo lub do momentu cofnięcia zgody. 
8. Każdemu  Uczestnikowi  przysługuje  prawo  dostępu  do  treści  jego  danych  osobowych,  ich

sprostowania, usunięcia,  przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
ich  przetwarzania,
a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych
osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych

9. Przetwarzane dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w
tym również profilowaniu. 

10. Uczestnik Konkursu zapewnia, że: 
a) posiada wszelkie niezbędne zgody osób uwidocznionych na pracach konkursowych na 

rozpowszechnianie ich wizerunku, w szczególności na ich wykorzystanie przez Organizatora, 
b) zwalnia  Organizatora  od  wszelkiej  odpowiedzialności  z  tytułu  roszczeń  osób  trzecich,

dotyczących  naruszenia  jakichkolwiek  praw  osób  trzecich,  w  tym  dóbr  osobistych,  praw
autorskich, praw pokrewnych w związku z korzystaniem przez Organizatora z tych praw w
przypadku gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika okazało się nieprawdziwe, 

c) w  przypadku  naruszenia  praw  autorskich,  majątkowych,  bądź  związanych  z  ochroną
wizerunku osób trzecich, Uczestnik Konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność za popełniony
czyn i zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony pokrzywdzonej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11
1. Zgłoszenie  do  udziału  w  konkursie  ma  charakter  dobrowolny,  oznacza  zaakceptowanie

wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Konkursu i/lub niniejszego Regulaminu w

każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany zostaną opublikowane na stronie www Domu
Kultury w Gołdapi oraz na stronie na portalu Facebook: https://www.facebook.com/dkgoldap  i
stronie www.dkgoldap.pl

3. W przypadku zmiany zasad  Konkursu  i/lub  niniejszego  Regulaminu  i  braku akceptacji  tej

http://www.dkgoldap.pl/
https://www.facebook.com/dkgoldap
mailto:iod@egoldap.pl


zmiany  przez  Uczestnika,  Uczestnik  obowiązany  jest  do  poinformowania  o  tym  fakcie
Organizatora  w formie  pisemnej  lub  elektronicznie  i  złożenia  stosownego  oświadczenia  o
niezaakceptowaniu zmian w Regulaminie. W przypadku braku zgłoszenia sprzeciwu ze strony
Uczestnika przyjmuje się, że wszelkie zmiany zasad Konkursu i/lub niniejszego Regulaminu
zostały zaakceptowane przez Uczestnika.

4. W przypadku naruszeń Regulaminu prosimy o kontakt: sekretariat@dkgoldap.pl, tel. 87 615 08
03

5. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie
lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie
przepisy prawa. 

7. Szczegółowe informacje na  temat  konkursu  udzielane  będą w  dni  powszednie  
w godz. 8.00-16.00 pod nr tel. 87 615 08 03, e-mail: sekretariat@dkgoldap.pl

mailto:sekretariat@dkgoldap.pl
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