
 

REGULAMIN 

REGIONALNY FESTIWAL POGRANICZA „KARTACZEWO” 2019 

 Konkurs Publiczności „Mistrz Kartaczy – Kartacze Domowe” 

 

4 sierpnia 2019 r., Gołdap 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs Publiczności „Mistrz 

Kartaczy – Kartacze Domowe”.  

 

Organizatorem Konkursu jest Dom Kultury w Gołdapi i Urząd miejski w Gołdapi 

 

§ 2 

Konkurs odbędzie się 4 sierpnia 2019 r. w Gołdapi. 

 

II. 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. 

 

III. 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 podmioty, o których mowa w §4, które wypełnią formularz 

zgłoszeniowy, dołączą do niego przepis na kartacze domowe oraz zaprezentują je podczas 

konkursu. 

3. W konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie komisji konkursowej, ani ich rodziny. 

4. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie, nadesłanie  

do dnia 27 lipca 2018 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z przepisem na jeden  

z podanych poniżej kontaktów: 

1) e-mail:  dkgoldap@o2.pl 

2) listownie: 

     Dom Kultury w Gołdapi 

     ul. Krótka 2, 19-500 Gołdap     

                                                           

5. Wzór formularza zgłoszeniowego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, 

dostępny jest w siedzibie: 

a) Domu Kultury w Gołdapi, 

b) na stronach internetowych: www.goldap.pl; www.kultura.mazury.pl  

 

http://www.goldap.pl/
http://www.kultura.mazury.pl/


 

 

IV. PRZEDMIOT KONKURSU 

§ 6 

Przedmiotem konkursu jest ocena kartaczy domowych przez publiczność. 

 

V. PRZEBIEG KONKURSU 

 

§ 7 

Zasady organizacji Konkursu 

 

1. Organizatorzy na potrzeby konkursu każdej z ekip przekazuje kwotę 400 zł jako rekompensatę za 

    zakup produktów niezbędnych do przygotowania kartaczy zgłoszonych na konkurs. Wypłata 

    realizowana będzie za pośrednictwem Domu Kultury w Gołdapi. 

2. Z wyżej wymienionego asortymentu uczestnicy przygotowują 50 porcji degustacyjnych 

    kartaczy (1 porcja – 1 kartacz) o kulistym kształcie po 200 g gotowej potrawy. 

3. Przygotowane porcje degustacyjne kartaczy zostaną poddane ocenie publiczności.  

4. Każda ekipa może swoje dania dowolnie wzbogacić dodatkami używanymi w kuchni polskiej.  

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

    i ich oceny. 

6. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży oraz dodatkowych produktów potrzebnych  

    do wykonania potraw konkursowych, za wyjątkiem kosztów wymienionych w § 7 ust. 1. 

 

§ 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. 

 

§ 9 

Rozstrzygnięcie Konkursu 

1. 1. Ok godz. 15.00 Komisja złożona z przedstawicieli Organizatorów dokona przeliczenia głosów 

2.    oddanych na każdą potrawę i sporządzi protokół. 

i. 2. Decyzje komisji są wiążące i ostateczne.  

3. Za zdobycie trzech pierwszych miejsc uczestnicy otrzymują nagrody pieniężne. 

ii.            

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 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 Pani/Pana danych osobowych jest Dom Kultury w Gołdapi, z siedzibą przy ul. 



 

Krótkiej 2, 19-500 Gołdap, kontakt: dkgoldap@o2.pl, zwany dalej w skrócie Administratorem 

lub DK. 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych przez DK w Gołdapi, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się 

Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w DK w Gołdapi: Sebastian Liwak, 

e-mail: iod@egoldap.pl.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu w ramach 

Festiwalu Pogranicza "Kartaczewo" 2019. 

4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody 

-  art. 6 ust. 1 lit a RODO; 

5. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne. Niepodanie tych danych skutkuje 

jednak brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie.  

6. W związku z przetwarzaniem danych w celu o których mowa w punkcie 3 odbiorcami 

Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na 

zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty na podstawie podpisanych umów 

(np. podmiot świadczący usługi hostingowe);  

b) Urząd Miejski w Gołdapi (jako współorganizator);  

c) lokalne media relacjonujące przebieg Konkursu;  

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 

dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów 

akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;  

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 

uprawnienia: Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.  

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie 

Miejskim w Gołdapi Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

10. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

również profilowaniu.  

 

§ 11 
Informacje o nagrodzonych zostaną opublikowane w regionalnych mediach,  

na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Gołdapi www.goldap.pl oraz Domu Kultury w Gołdapi 
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