Regulamin konkursu „Kluckie Ciasto” na najlepszy wypiek cukierniczy.
I. Organizator i przedmiot Konkursu:
1. Organizatorem Konkursu jest Wójt Gminy Kluki Renata Kaczmarkiewicz.
2. Przedmiotem Konkursu jest ciasto wykonane według oryginalnej receptury.
II. Cel i przesłanki Konkursu:
1. Celem Konkursu jest promowanie tradycji cukierniczej oraz zachęcenie lokalnej
społeczności do jej kultywowania.
2. Konkurs służy promocji Gminy Kluki w aspekcie kulinarnym.
3. Przepisy na wybrane i nagrodzone ciasta mogą być wykorzystane w publikacji promującej
dziedzictwo kluckiej kuchni. Będą one mogły być także umieszczane na plakatach, ulotkach
i pozostałych materiałach informacyjno-promocyjnych, w tym na:
 nośnikach elektronicznych i w Internecie,
 na portalach społecznościowych,
 nośnikach reklamy zewnętrznej,
 w audycjach telewizyjnych i radiowych.
III. Uczestnicy Konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców Gminy Kluki.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby niepełnoletnie, pracownicy Organizatora i ich
rodziny, a także członkowie Komisji konkursowej. Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny,
zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca
w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym
pożyciu.
IV. Warunki uczestnictwa w Konkursie:
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie osobiście lub e-mail
zgłoszenia (załącznik nr 1) w terminie określonym w rozdziale VI niniejszego regulaminu.
2. Konkurs polega na zaprezentowaniu przed Komisją Konkursową gotowego wypieku,
przygotowanego zgodnie z wymaganiami wymienionymi w rozdz. V niniejszego
Regulaminu.
3. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić maksymalnie 1 propozycję ciasta.
4. W celu usprawnienia przebiegu Konkursu, ustala się następującą lokalizację, gdzie zostaną
poddane ocenie wypieki zgłoszone do Konkursu:
 Opera Leśna w Kaszewicach- 21 sierpnia 2022 , godziny 11.00-13.00;
V. Wymagania, jakie powinny spełniać wypieki w Konkursie:
1. Ocenie zostaną poddane:
 gotowy wypiek (blacha ciasta);
 forma wykonania ciasta;
 walory smakowe.
VI. Termin i forma nadsyłania zgłoszeń konkursowych
1. Nieprzekraczalny termin dostarczenia zgłoszeń z ust. 1 rozdziału IV niniejszego regulaminu
upływa dnia 17.08.2022r..
2. Zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
e-mailowy Gminnego Ośrodka Kultury w Klukach: gok_kluki@wp.pl, podając w tytule
wiadomości hasło: Konkurs „Kluckie Danie”.
3. Zgłoszenie powinno zawierać:
 formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu);

 podpisaną zgodę na wykorzystanie wizerunku (Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu);
4. Niekompletne zgłoszenia nie będą brane pod uwagę.
VII. Sposób i kryteria oceny prac konkursowych
1. Oceny wypieków dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.
2. Podczas oceniania prac Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę następujące kryteria:
 forma wykonania dania,
 walory smakowe.
VIII. Rozstrzygnięcie Konkursu
1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi bezpośrednio po zakończeniu prac Komisji
Konkursowej podczas uroczystości dożynkowych.
2. Wręczenie nagród zostanie przeprowadzone bezpośrednio po ogłoszeniu wyników.
3. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej
Organizatora oraz na portalu społecznościowym.
IX. Nagrody
1. Dla laureatów Konkursu zostaną przyznane nagrody rzeczowe o wartości do:
 za 1 miejsce 400 zł;
 za 2 miejsce 300 zł;
 za 3 miejsce 200 zł.
X. Prawa autorskie
1. Przekazanie dania do udziału w Konkursie traktowane jest równocześnie jako oświadczenie,
że nie naruszają one praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych
i osobistych praw autorskich.
2. Uczestnik Konkursu przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na Organizatora, bez
ograniczeń terytorialnych, na czas nieoznaczony na wszystkich polach eksploatacji znanych
w chwili ogłoszenia Konkursu, a w szczególności tych określonych w art. 50 ustawy z dnia
4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1231
z późn. zm.). W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi
z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, osoba/podmiot zgłaszający
przepis zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialny, koszty poniesione
w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając
Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania przygotowanych dań i ich przepisów
w materiałach o charakterze informacyjno-promocyjnym.
4. Autorzy biorący udział w Konkursie wyrażają zgodę na publikację ich prac w celach
promocyjnych. Organizator zastrzega, że publikowane do tego celu prace będą opatrzone
informacją o autorze.
XI. Unieważnienie Konkursu
1. Organizator unieważni Konkurs, jeżeli nie wpłynie żadna praca konkursowa lub też, jeżeli
Komisja nie rozstrzygnie o wynikach Konkursu.
2. Niezależnie od powyższego, Organizator może w każdym czasie unieważnić Konkurs bez
podania przyczyny.
XII. Postanowienia końcowe
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub
nieaktualnych danych przez Uczestników Konkursu.
2. We wszystkich kwestiach spornych decyduje Komisja Konkursowa.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie
przepisy obowiązującego prawa.
XIII. Informowanie o Konkursie
1. Odpowiedzi na dodatkowe pytania udzielają: Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury
w Klukach: tel. 512 303 906. e-mail: gok_kluki@wp.pl
2. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym Konkursem należy kierować na w/w. adres
e-mailowy z dopiskiem Konkurs „Kluckie Ciasto”.

