Regulamin Konkursu „Maszkiety i konkrety – przegląd śląskiej
kultury regionalnej”
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Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu „Maszkiety i konkrety – przegląd śląskiej kultury
regionalnej” jest FUNDACJA INSTYTUT INICJATYW LOKALNYCH
IM.PROF.WALERIANA PAŃKI (zwany dalej także: „Instytutem” lub
„Organizatorem”)
2. Konkurs jest inicjatywą członków Instytutu
3.Uczestnikami konkursu mogą być koła gospodyń wiejskich (zwane dalej także:
„KGW”, ”Koło”, ”Koła”) wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń
Wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach
gospodyń wiejskich ( Dz.U. 2018 poz. 2212 z późń. Zm.)
3.1 Lub Koła Gospodyń Wiejskich nie wpisane do rejestru jeżeli:
a) Posiadają co najmniej 5 członków.
b) W zgłoszeniu opiszą historię oraz przedział czasowy funkcjonowania swojego
koła.
c) Udokumentują za pomocą 3 zdjęć swoją działalność na przestrzeni lat.
4. Szczegółowe ramy czasowe konkursu określone zostały w harmonogramie
Konkursu, który stanowić będzie Załącznik nr.1 do Regulaminu. Opublikowany
nie później niż 5 dni przed wydarzeniem.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów ze względu na panującą
sytuację epidemiologiczną.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu oraz
postanowień w dowolnym momencie trwania projektu.
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Cele Konkursu

1.Celem Konkursu jest promocja i prezentacja wielopłaszczyznowej działalności
Kół Gospodyń Wiejskich, a w szczególności celem konkursu jest:

- zachowanie w pamięci przepisów na tradycyjne, regionalne potrawy
- promowanie regionalnych potraw, tradycji, a także bogactwa i różnorodności
lokalnych zwyczajów
- kształtowanie nawyków zakupowych poprzez świadomy wybór polskich
produktów pochodzących od lokalnych producentów i rolników
- popularyzacja wiedzy oraz podniesienie świadomości w zakresie patriotyzmu
konsumenckiego
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Komisja Konkursowa
1. W celu przeprowadzenia Konkursu Organizator powołuje komisję konkursową.
W skład komisji wchodzi od 3 do 7 członków oraz sekretarz komisji (bez prawa
głosu).
2. Komisja konkursowa powoływana jest na czas przeprowadzenia Konkursu.
3. Z prac komisji konkursowej zostanie sporządzony protokół podpisany przez
członków komisji.
4. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej
odwołanie.
5. Członkom komisji konkursowej może przysługiwać wynagrodzenie lub zwrot
kosztów dojazdu lub noclegów z tytułu udziału w jej pracach jeśli zostanie to
ustalone odrębnym postanowieniem organizatora konkursu.
6. Organizator:
a) powołuje i odwołuje członków komisji.
b) określa organizację oraz tryb pracy komisji konkursowej
c) sprawuje nadzór nad komisją konkursową w zakresie zgodności rozstrzygnięcia
Konkursu z Regulaminem Konkursu
d) zatwierdza rozstrzygnięcie Konkursu
7. Pracami komisji kieruje przewodniczący wskazany przez Organizatora. Obrady
komisji konkursowej są tajne i odbywają się w obecności 2/3 członków składu
komisji konkursowej.
8. Komisja konkursowa jest niezależna w ocenie i wyborze najlepszych prac
konkursowych.
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Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Zgłoszenia do Konkursu „Maszkiety i konkrety – przegląd śląskiej kultury
regionalnej” Koła Gospodyń Wiejskich dokonują samodzielnie lub przy pomocy
jednostki samorządu terytorialnego poprzez przesłanie w terminie od 1 sierpnia do
30 września – pocztą elektroniczną na adres: maszkietyikonkrety@gmail.com:
a) Z zastrzeżeniem: Koła Gospodyń Wiejskich z powiatów:
- Mikołowski, Rybnicki, Żory, Rybnik, Wodzisławski, Jastrzębie Zdrój, Raciborski,
Pszczyoski, Cieszyoski, Bielski, Żywiecki w terminie do 16 sierpnia 2021 r.
- Kłobucki, Częstochowski, Częstochowa, Lubliniecki , Myszkowski, Zawierciaoski
Będzioski, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Jaworzno w terminie do 31 sierpnia
2021 r.
- Tarnogórski, Gliwicki, Gliwice ,Zabrze ,Bytom ,Piekary Śląskie ,Siemianowice
Śląskie, Chorzów, Świętochłowice, Ruda Śląska, Katowice, Tychy, Mysłowice.
Bieruosko Lędzioski w terminie do 1 września 2021 r.
1.1 Powyższe terminy są związane z poszczególnymi etapami konkursu:
A) Gaszowice 21.08.21 r.
B) Ogrodzieniec 05.09.21 r.
C) Bieruo 11.09.21 r.
1.2 Koła Gospodyń Wiejskich powinny w powyższych terminach przesłać:
a) poprawnie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia, stanowiącej załącznik nr.
2 do niniejszego Regulaminu.
b) potwierdzenia wpisu Koła do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.
(Odpis jest dostępny na stronie: https://krkgw.arimr.gov.pl/) – w przypadku kół
zarejestrowanych.
c) krótkiego opisu działalności i historii swojego koła - materiał powinien zawierać
nazwę koła, liczbę, członków, krótką historię koła i swoje logo jeżeli koło takie
posiada.
2. Do konkursu zostaną zakwalifikowane tylko i wyłącznie te Koła, które spełnią
wszystkie warunki wymienione w ust 1.
3. W formularzu zgłoszeniowym należy podać nazwę koła, adres do
korespondencji oraz dane kontaktowe (telefon i email).

4. W przypadku, gdy podane w Formularzu zgłoszeniowym dane do kontaktu
w zakresie adresu korespondencyjnego, adresu e-mail i numeru telefonu dotyczą
osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania KGW, osoba, której dotyczą
dane udziela organizatorowi zgody na ich przetwarzanie poprzez akceptację zgody
na ich przetwarzanie zawartej w treści oświadczeń pod formularzem
zgłoszeniowym.
5. Przesłanie Formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
na warunki uczestnictwa w konkursie, określone w postanowieniach niniejszego
Regulaminu, z którymi KGW są zobowiązane się zapoznać.
6. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
7. Każde z KGW (które ma swoją siedzibę na terenie województwa śląskiego)
może zgłosić wyłącznie jeden formularz zgłoszeniowy.
8. Koszty wykonania prac konkursowych ponosi KGW zgłaszające się do
Konkursu.
9. Prace konkursowe nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich w
szczególności dóbr osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.
Prace konkursowe nie mogą zawierać materiałów chronionych prawami
wyłącznymi (p. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.
10. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy, ani członkowie rodzin
pracowników Organizatora.
11. Za datę dostarczenia Formularza zgłoszeniowego przyjmuje się datę ich
wpływu do Organizatora. Przekazane po wskazanym w ust. 1 terminie formularze
zgłoszeniowe nie będą brane pod uwagę.
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Kryteria oceny prac konkursowej.
1. Kryteria oceny prac ustala komisja konkursowa powoływana na czas
przeprowadzenia konkursu.
2. Organizator po akceptacji uczestników, na podstawie przesłanych zgłoszeń
wysyła na adres mailowy aktualny regulamin, kryteria oceny ustalone przez
komisję konkursową, oraz formularz zdrowotny, który uczestnicy muszą
obowiązkowo wypełnić i odesłać na adres mailowy.
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Nagrody
1. KGW wyłonione jako Laureaci Konkursu zostają nagrodzone jedną z
przewidzianych przez Organizatora nagród.
2. Laureatom nie przysługuje możliwość przeniesienia prawa do uzyskania
nagrody na osoby trzecie.
3. Nagrody nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.
4. Wszelkie reklamacje dotyczące ewentualnych wad nagrody należy zgłaszać do
jej producenta lub sprzedawcy.
5. Poza nagrodami organizator przewiduje uhonorować najlepsze jedno Koło
Gospodyń Wiejskich z każdego etapu konkursu wycieczką w miejsce związane z
historią lub kulturą ludową.
6. Laureaci Konkursu są zwolnieni z zapłaty podatku dochodowego od nagrody,
gdyż jednostkowa wartość nagród nie przekracza 2000,00 zł (art. 21 ust. 1 pkt 68
ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z
2020 poz. 179, z późń. Zm.)
&7
Zasady wykluczenia i unieważnienia Konkursu

1. Uczestniczy niespełniających warunków wymienionych w niniejszym
regulaminie oraz naruszający postanowienia podlegają wykluczeniu z konkursu
przez Organizatora.
2. Organizator na wniosek komisji konkursowej złożony przez większość jej
członków ma prawo unieważnienia konkursu, w każdym czasie trwania konkursu.
3. Organizatorowi przysługuje również uprawnienie do unieważnienia konkursu w
każdym czasie, bez podania przyczyny.
4. Organizatorzy nie ponoszą konsekwencji w związku z nieszczęśliwymi

wypadkami oraz szkód na majątku, zdrowiu, życiu i innych okoliczności
dotykających uczestników i ich mienie podczas wydarzenia.
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Prawa autorskie

1. Osoba upoważniona do reprezentowania KGW działając w jego imieniu i na
jego rzecz zobowiązana jest do złożenia oświadczenia, że zgłoszona praca
konkursowa jest wynikiem indywidualnej twórczości członków KGW oraz że
przysługuje mu do niej pełnia autorskich praw, wolnych od wad lub roszczeń osób
trzecich, w szczególności wynikających z przepisów dotyczących ochrony
własności intelektualnej. Z tytułu złożonego powyżej oświadczenia KGW
przyjmują na siebie pełną odpowiedzialność.
2. Koło Gospodyń Wiejskich wyraża zgodę na rozpowszechnianie
przez Organizatora zgłoszonej Pracy konkursowej w dowolnej formie i bez
ograniczeń czasowych, w celach promocyjno - informacyjnych oraz
dokumentujących działalność Organizatora w zakresie wykonywania jego zadań
realizowanych w interesie publicznym, w tym w szczególności w zakresie
prowadzenia działań promocyjnych i informacyjnych mających na celu
promowanie produktów rolnych i żywnościowych, metod ich produkcji, a także
systemów jakości produktów rolnych i żywnościowych w celu realizacji zadań
Organizatora, o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 10 lutego 2017
r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. 2020 r. poz. 481, z późn.
zm.).
3. Zezwolenie na korzystanie z Pracy konkursowej, obejmuje prawo Organizatora
do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania z Pracy konkursowej,
wizerunku KGW w całości i we fragmentach, bez ograniczenia egzemplarzy oraz
liczby wydań, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019
r. poz. 1231 z późn. zm.), a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w
zakresie tworzenia i rozpowszechniania dzieł zależnych.

4. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z
roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich, praw własności intelektualnej
lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem z Pracy
konkursowej, KGW zgłaszając pracę konkursową zobowiązane będzie do pokrycia
kosztów i uiści odszkodowanie związane z roszczeniami takich osób.
&9
Administrowanie danymi osobowymi.

1. Administrator danych osobowych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach
przetwarzania danych pozyskanych w związku z organizacją konkursu jest
FUNDACJA INSTYTUT INICJATYW LOKALNYCH IM.PROF.WALERIANA
PAŃKI (zwany dalej Administratorem). Z administratorem może się Pani/Pan
skontaktować poprzez adres e mail: instytutpanko@gmail.com
2. Organizator przetwarzać będzie dane osobowe zawarte w Formularzu
zgłoszeniowym w zakresie imienia i nazwiska osoby upoważnionej do
reprezentowania Koła gospodyń oraz na podstawie zgody.
3. Pozyskane dane przetwarzane będą w celach związanych z organizacją,
przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu a także w przypadku laureatów
Konkursu w celach związanych z przekazaniem informacji o przyznaniu i
organizacji odbioru Nagród oraz w celu realizacji obowiązków Organizatora
dotyczących ewidencji korespondencji i archiwizacji dokumentacji zgodnie z
ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164),
co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w oparciu o
przesłankę legalności ich przetwarzania, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. a I c
RODO. Wszystkim osobom, których dane osobowe Organizator przetwarza na
podstawie zgody na ich przetwarzanie przysługuje prawo do wycofania wyrażonej
zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej wycofaniem. W przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych
osobowych Organizator usunie dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody o
ile nie wskaże innej podstawy prawnej na dalsze ich przetwarzanie. Okres
przetwarzania danych osobowych uzyskane dane przetwarzane będą przez
Organizatora do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały pozyskane lub do
czasu odwołania zgody i/lub przez okresy przewidziane przepisami prawa w tym
zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określonych w
przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych Organizatora w

zakresie archiwizacji dokumentów, a także w okresie dochodzenia roszczeń
wynikających z przepisów prawa. Zgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi
dokumentacja dotycząca organizacji Konkursu przechowywana będzie przez okres
5 lat licząc od dnia 1 stycznia roku następnego po roku, w którym Konkurs
zostanie rozstrzygnięty.
4. Dane osobowe mogą zostać udostępnione innym odbiorcom, jeżeli będzie
wynikać to z przepisów prawa. Do tych danych osobowych mogą tez mieć dostęp
podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu (podmioty przetwarzające), np.
podmioty świadczące usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów jak
również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym
imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską. Prawa
osób, których dane dotyczą zgodnie z RODO osobom, których dane będą
przetwarzane w celach określonych w pkt. 3 przysługuje: 1) prawo do wycofania
zgody na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy danych przetwarzanych na
podstawie zgody),
5. W oparciu o dane osobowe pozyskane w związku z organizacją i
rozstrzygnięciem Konkursu, Organizator nie będzie podejmował wobec osób,
których dane dotyczą zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących
wynikiem profilowania. Przekazywanie danych do państw trzecich Organizator nie
przewiduje przekazywania danych osobowych zawartych w Formularzu
zgłoszeniowym do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

