Regulamin Konkursu
„Najlepsze Smaki Janowa” – ciasto z borówką
XVIII DNI JANOWA 6-7 lipca 2019 r.
I. INFORMACJE OGÓLNE
1.
Konkurs „Najlepsze Smaki Janowa” zwany dalej Konkursem
jest imprezą mającą na celu promocję produktów kuchni podlaskiej oraz wyłonienie,
eksponowanie i nagradzanie producentów, a także serwujących te produkty restauracji,
barów, gospodarstw agroturystycznych i innych zakładów gastronomicznych.
2.
Organizatorem Konkursu jest Urząd Gminy Janów
Siedzibą biura Konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie ,
ul. Sokólska 18, 16-130 Janów
3.
Współorganizatorzy konkursu :
 Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie, ul. Sokólska 18,
 Zespół Szkół Samorządowych w Janowie , ul. Białostocka 16,
 Gospodarstwo ogrodnicze. Helena i Jerzy Wilczewscy z Białous.
4.
W Konkursie mogą uczestniczyć: osoby indywidualne, producenci, przetwórcy,
gospodarstwa agroturystyczne .
5.
Konkurs odbywa się w ramach obchodów „Dni Janowa” na placu przy
Samorządowych w Janowie ul. Białostocka 16

Zespole Szkół

6.
Wyroby ocenia Kapituła Konkursu powołana przez organizatora.
II. ZASADY UCZESTNICTWA
7.
Uczestnicy Konkursu podpisując zgłoszenie do Konkursu akceptują jego regulamin oraz
zobowiązują się uszanować wszelkie postanowienia Kapituły.
8.
Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najsmaczniejszych ciast z
borówką
Ocenie będzie podlegać: Wygląd zewnętrzny – sposób prezentacji, przekrój, smakowitość.
Do potraw można dołączyć krótki opis, recepturę.
Każdy z uczestniczących podmiotów może zgłosić do Konkursu dowolną ilość
produktów wypełniając osobny formularz zgłoszenia dla każdego z nich.
9.
Produkty – gotowe do ostatecznego podania należy dostarczyć w dniu Konkursu,
tj. 7 lipca 2019 roku w godz. od 9.00 do 11.00 do oznaczonego miejsca w budynku
Szkoły Podstawowej w Janowie.
Należy przygotować porcję ciasta o wymiarach około 15 cm x 15cm (w przypadku np.
ciasteczek po około 10 sztuk).

10.
Kolejność oceniania zostanie wyłoniona losowo. Ocena będzie miała charakter anonimowy.
Każde z ciast oznaczone będzie przyznanym mu numerem kodowym
Uczestnicy Konkursu ubiegają się o nagrody regulaminowe, którymi są:
Tytuł „Najlepszy Smak Janowa 2019” w kategorii Ciasto z borówką oraz nagrody
rzeczowe.
Organizatorzy przewidują również możliwość przyznania wyróżnień oraz
przygotowania dodatkowych nagród pozaregulaminowych.
III. WYNIKI
11.
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez przewodniczącego kapituły lub osobę przez
niego wyznaczoną w dniu 7 lipca 2019 roku ok. godz. 13. Miejscem ogłoszenia
wyników oraz wręczenia nagród jest scena imprezy XVIII DNI JANOWA na placu przy
Zespole Szkół Samorządowych w Janowie. Nagrody nie odebrane przez laureatów w
dniu ich ogłoszenia zostaną przekazane im inną drogą po uprzednim ustaleniu sposobu
ich przekazania z uczestnikami.
12.
Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.

Zgłoszenie
Konkursu „Najlepsze Smaki Janowa 2019”
Zgłoszenie w kategorii

Ciasto z borówką

Nazwa produktu

Imię i nazwisko osoby
zgłaszającej lub nazwa
producenta,
restauracji, zakładu
gastronomicznego/innego
podmiotu
Miejscowość producenta

Kontaktowy telefon
komórkowy
INFORMACE DODATKOWE,
np.
Główne składniki ,
receptura, użyte dodatki ze
szczegółowym
uwzględnieniem dodatków
pochodzących z okolic
Janowa

Oświadczam, że zgłaszany do Konkursu Produkt wytworzony został z zachowaniem
prawidłowych zasad i warunków do wytwarzania i przechowywania produktów
spożywczych. Nie zawiera też toksyn lub innych szkodliwych dla zdrowia i życia człowieka
substancji.

_ _______________________
Miejsce, data

________________________
czytelny podpis osoby zgłaszającej

Formularz należy dostarczyć na adres:

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie
ul. Sokólska 18
16-130 Janów
goksit.janow@gmail.com

lub w dniu konkursu razem ze zgłaszanym produktem

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Ja niżej podpisany wyrażam zgodnie z art. 7 ust.2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. 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), tzw. RODO, wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i
zbieranie moich danych osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury, Sporu i Turystyki
w Janowie w celu mego uczestnictwa w konkursie na ciasto z borówką organizowanego
na XVIII Dniach Janowa 2019.
Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki, o których
mowa w art. 7 RODO, tj. przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie,
zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz
poinformowano mnie o warunku możliwości jej rozliczalności. Zostałem również
poinformowany o tym, że dane zbierane są przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i
Turystyki w Janowie, o celu ich zbierania, dobrowolności podania, prawie wglądu i
możliwości ich poprawiania oraz, że dane te nie będą udostępniane innym podmiotom.

…………………………………………………………
czytelny podpis

