
REGULAMIN PONADREGIONALNEGO 

 KONKURSU KULINARNEGO 

„ROGALIKI WYTRAWNE”  
GMINNE DOŻYNKI  Świątki '2022 

 

 

 

ORGANIZATORZY: 

 

Gmina Świątki i Gminna Biblioteka Publiczna w Świątkach woj. warmińsko-mazurskie. 

 

TERMIN KONKURSU:  

 

28 sierpnia 2022 r.  

 

CELE I ZAŁOŻENIA KONKURSU: 

 

1. Przypomnienie, promocja i kultywowanie warmińskiej tradycji wypieków.  
 

2. Wyszukiwanie domowych receptur.  
 

3. Wymiana doświadczeń z zakresu wypiekania rogalików wytrawnych przy użyciu naturalnych, 

zdrowych składników.                                                                                                                                                                                        
 

5. Aktywizacja społeczności lokalnej oraz integracja środowiskowa i międzypokoleniowa.  

 

ZASADY UCZESTNICTWA: 

 

1. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich i ma charakter otwarty. 

    Dopuszcza się możliwość udziału w konkursie również osób niepełnoletnich, za zgodą  

    rodzica lub opiekuna prawnego.  
 

2. Przedmiotem konkursu jest upieczenie rogalików z wytrawnym nadzieniem oraz dołączenie 

receptury. 
            

3. Uczestnikami konkursu mogą być osoby indywidualne lub zespoły (np. Koła Gospodyń    

    Wiejskich, Rady Sołeckie, Rady Kościelne, OSP, itp.) 
   

4. Uczestnicy dostarczają rogaliki 28 sierpnia 2022 r. do godz. 12:00 (Park Wiejski                                 

    w Świątkach stoisko Organizatorów).                    
 

5. Dostarczone na konkurs rogaliki wytrawne muszą być własnoręcznym wyrobem osób  

    zgłaszających. 
 

6. Zgłoszenia na konkurs będą przyjmowane na formularzu zgłoszeniowym                                          

    w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 sierpnia 2022 r. 
     

7. Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie internetowej www.bibliotekaswiatki.pl,  

   oraz w siedzibie Biblioteki. 
     

8. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestników zgody na:  

 przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w klauzuli informacyjnej 

znajdującej się w dalszej części Regulaminu; 

 nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystania receptury rogalików wytrawnych 

zgłoszonych na konkurs;  

 nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w celach wskazanych w klauzuli informacyjnej  

znajdującej się w dalszej części Regulaminu. 

 

 

 

 

 
 

http://www.bibliotekaswiatki.pl/


  

9.    Uczestnicy konkursu przygotowują do konkursu 25 szt. rogalików wytrawnych.  
 

10.  Zgłoszone rogaliki wytrawne zostaną opatrzone numerem konkursowym. Informacje  

          dotyczące osoby zgłaszającej oraz prezentującej rogaliki wytrawne nie zostaną ujawnione 

          aż do rozstrzygnięcia konkursu. 
 

11.  Zgłoszone do konkursu  rogaliki wytrawne przechodzą na własność organizatora i po   

          wyłonieniu najsmaczniejszych rogalików wytrawnych zostaną rozdane wśród zgromadzonej    

          publiczności. 
 

 12. Rogaliki wytrawne oceniać będzie powołana przez Organizatorów komisja konkursowa. 

 

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA  WYPIEKÓW KONKURSOWYCH: 

 

Upieczone rogaliki wytrawne należy dostarczyć dnia 28 sierpnia 2022 r. do godziny 12:00 

do Parku Wiejskiego w Świątkach na stoisko Organizatorów „Gminnych Dożynek”.  

 

KRYTERIA OCENY : 

 

Komisja dokona oceny biorąc pod uwagę następujące kryteria: 
 

1. Wygląd. 
 

2. Smak, nadzienie, zapach, konsystencję. 
 

3. Naturalne składniki. 
 

Członkowie komisji ocenią rogaliki wytrawne zgłoszone do konkursu przyznając punkty na 

karcie oceny. 

   

NAGRODY: 

 

Trzy pierwsze miejsca będą nagrodzone atrakcyjnymi upominkami w postaci sprzętu 

gospodarstwa domowego lub bonami pieniężnymi.  

Uczestnicy „Gminnych Dożynek” będą mieli możliwość degustacji rogalików wytrawnych oraz 

oddania głosu w Plebiscycie o Nagrodę Publiczności. Wśród uczestników plebiscytu 

wylosowana i nagrodzona zostanie 1 osoba. 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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) Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 

1, ze zm. informujemy, że: 

1. Administratorami danych osobowych są Organizatorzy konkursu: 

a) Gmina Świątki, Świątki 87, 11-008 Świątki, NIP 739-34-67-507, REGON 

510743203, tel. +48 89 616 98 83, email: gmina@swiatki.pl; 

b) Gminna Biblioteka Publiczna w Świątkach, Świątki 5A, 11-008 Świątki, NIP 

739-30-90-735, REGON 510884412, tel. 533 545 225, email: 

gbpsw@wbp.olsztyn.pl. 

2. Administratorzy danych osobowych powołali inspektora ochrony danych nadzorującego 

prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za 

pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@idpo.pl, infolinia: +48511793443. Funkcję tę 

pełni Tomasz Trzciałkowski. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji, promocji oraz przeprowadzenia 

konkursu. 

4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych wyrażona poprzez akceptację Regulaminu konkursu. 



5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały 

zebrane. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi wzięcie udziału 

w konkursie. 

6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków 

przewidzianych przepisami prawa. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty, które 

przetwarzają dane w imieniu i na polecenie administratora danych, m.in. świadczące 

usługi prawne, audytowe, informatyczne.  

7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych 

celów, a następnie przez okres wskazany w przepisach archiwalnych obowiązujących 

administratora danych. 

8. Osoba, których dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz 

z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

9. Osoba, których dane dotyczą posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, email: 

kancelaria@uodo.gov.pl, infolinia: 606-950-000), w trybie i na zasadach opisanych na 

stronie Urzędu pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155 

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji 

ani profilowane. 

 

 

 

 

Wszelkie informacje na temat konkursu dostępne są na stronie internetowej Biblioteki 

www.bibliotekaswiatki.pl oraz udzielane pod nr tel. 533-545-228 

 

 

 

Organizatorzy:                            Partnerzy:                                                Patronat medialny:                                                                       
                                                                                                                                               

                                                                                                                                    

 

                                                                                                    

                                                     
 

 
 

 
 

http://www.bibliotekaswiatki.pl/

