REGULAMIN KONKURSU „ZŁOTY PÓŁGĘSEK 2021”

1. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem konkursu „Złoty Półgęsek 2021” zwanego dalej „Konkursem” jest Wykonawca
zamówienia dalej zwany „Organizatorem”, działający na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
1.2. Patronem honorowym Konkursu jest Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
1.3. Konkurs skierowany jest do małych producentów produktów z gęsiny.
1.4. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane 6 listopada 2021 roku, podczas KujawskoPomorskiego Festiwalu Gęsiny w Toruniu.

2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

2.1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, inne osoby
biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie najbliższej rodziny
pracowników i przedstawicieli Organizatora (tj. małżonek, rodzice, dzieci, rodzeństwo, osoba
pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we
wspólnym pożyciu)
2.2. Udział w Konkursie mogą wziąć producenci wyrobów z gęsiny, uczestniczący w KujawskoPomorskim Festiwalu Gęsiny w Toruniu w charakterze wystawców.
2.3. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika
Regulaminu 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. Zasady Konkursu

3.1. Konkurs „Złoty Półgęsek 2021” odbywa się w kategorii:

Najlepszy produkt z gęsiny – mały producent.
W tej kategorii mogą wziąć udział mali producenci wyrobów z gęsiny, którzy zgłoszą swój
wyrób konkursowy w dniu 6 listopada, czyli w pierwszym dniu Kujawsko-Pomorskiego
Festiwalu Gęsiny w Toruniu.
3.2 Wszystkie zgłoszone do Konkursu produkty z gęsiny będą oceniane przez jury konkursu, które
będzie je oceniać w trakcie pierwszego dnia Festiwalu, czyli 6 listopada 2021 r. Każdy członek Jury
Konkursu ma do dyspozycji jeden głos.

3.3 Ogłoszenie laureatów oraz wręczenie statuetki „Złoty Półgęsek 2021” nastąpi podczas
pierwszego dnia Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Gęsiny, czyli 6 listopada 2021 r. w Toruniu.
4. Ochrona danych osobowych.

4.1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu,
przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród konkursowych , a także dla celów
marketingowych Konkursu.
4.2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi
w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002
r., Nr 101 poz. 926.) Administratorem danych osobowych jest Organizator.
4.3. Przetwarzanie danych, o których mowa w punkcie 4.1. niniejszego paragrafu obejmuje także
publikację imienia i nazwiska uczestnika, który zostanie zakwalifikowany do grupy Finalistów
wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.
4.4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
4.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział
w Konkursie.
5. Postanowienia końcowe
5.1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie Organizatora www.czasnagesine.pl
w okresie trwania Konkursu.
5.2. Uczestnicy Konkursu poprzez przystąpienie do niego wyrażają zgodę na utrwalenie swojego
wizerunku oraz potraw w toku sesji i nagrań podczas wszystkich etapów Konkursu i podczas gali
finałowej, przez Organizatora bądź działające za jego zgodą podmioty oraz wykorzystanie
wszelkich materiałów zawierających te utrwalenia w celu informowania o Konkursie, ich
przebiegu i zakończeniu, jak również w celach marketingowych Konkursu w innych środkach
przekazu.
5.3. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają
jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego
Regulaminu.
5.4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

