
Regulamin konkursu „Zostań Królową Szarlotki” 
 

 

1.  ORGANIZATOR 

 
Organizatorem Konkursu jest Gminna Instytucja Kultury Dworek na Długiej w akcji „Zimowa 
Odmiana”, która odbywa się 15 grudnia na wareckim rynku. 

Kontakt do Organizatora: Dworek na Długiej, dworek@dworek.warka.pl, tel. 48 667 22 70 

 
2. CEL 

 
Celem konkursu jest promowanie wareckich jabłek oraz zachęcenie lokalnej społeczności 
do tworzenia potraw z ich wykorzystaniem. 

 

3. PRZEDMIOT KONKURSU I SPOSÓB ZGŁOSZENIA 

 
Przedmiotem konkursu jest ciasto z jabłkiem w roli głównej (w cieście mogą być wykorzystane 

musy, kremy polewy itp.)  
Wytyczne dotyczące przygotowania:  
1. Ciasto może przygotować zarówno jedna osoba jak i grupa osób, która wytypuje swojego lidera, 
który zostanie upoważniony do odbioru nagrody.  
2. Ciasto należy przygotować: 

 w tradycyjnej formie tj. o wymiarach ok. 30 X 25cm, 

3. Pokroić w kawałki o wymiarach ok. 3 x 5 cm 

4. Formę z ciastem należy oznaczyć karteczką z imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu.  
5. Miejsce i termin przyjmowania ciast: 15 grudnia 2019 r. (niedziela) hol Urzędu Miasta i Gminy w 
Warce w godzinach 12:00- 12:30  
6. Osoba biorąca udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz 
wykorzystanie wizerunku. 
 
4. SPOSÓB WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW 

 

1. Szarlotki będą oceniane przez jury powołane przez organizatora konkursu. 

2. Jury w drodze degustacji dokona wyboru 3 zwycięskich szarlotek. 

3. Wynik Konkursu zostanie ogłoszony ok. godz. 15:00 na wareckim rynku, dlatego prosimy 

wszystkich uczestników o obecność w tej godzinie na rynku.  

 
5. NAGRODY 

 
1. W konkursie powołane przez organizatora jury wyłoni 1, 2 i 3 miejsce oraz 

ewentualne wyróżnienia. W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe.  
2. Zgłoszone do konkursu szarlotki będą stanowiły poczęstunek dla mieszkańców Warki 

- uczestników Akcji „Zimowa Odmiana Wareckiego Rynku”. 

3. Zwycięska szarlotka wraz ze Zwycięzcą zostanie przedstawiona w „Kurierze Wareckim”. 
 

 

6.KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Gminna Instytucja Kultury ''Dworek Na 

Długiej" (Ul. Długa 3, 05-660 Warka, Tel. +48 667 22 70). 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się 

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 
 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wyłonienia zwycięscy konkursy na królowa i króla szarlotki. 
 
4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
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5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia. 
 
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają 
dane osobowe w imieniu Administratora. 
 
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 
 

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych. 
 
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z 
naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
 

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych 
jest brak możliwości udziału w konkursie. 
 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega 
Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 
profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 


