Regulamin konkursu
Konkurs Artystyczny – Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich
„Polska od Kuchni”

I. Postanowienia ogólne
1. Wyłącznym Organizatorem Konkursu (zwanym w dalszej treści regulaminu
„Organizatorem”) jest Lokalna Organizacja Turystyczna „INTE-GRA” z siedzibą
w Dosinie (05-140 Dosin), adres: ul. Laurowa 5, posiadającą NIP: 7272775026, REGON:
101050511, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie XII
Wydział Gospodarczy KRS za nr KRS 0000380548.
2. Celem konkursu „Konkurs Artystyczny – Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich
„Polska Od Kuchni”” (zwanego w dalszej treści Konkursem) jest promocja oraz wsparcie
aktywnej działalności Kół Gospodyń Wiejskich (zwanych w dalszej treści Regulaminu
„Kołem” w odpowiedniej formie) na rzecz rozwoju lokalnej społeczności, kultywowania
i promowania bogactwa oraz różnorodności lokalnej tradycji, a także pogłębienie wiedzy
o kulturze regionu i doskonalenie umiejętności twórczych oraz wyłonienie zwycięzcy
konkursu.
3. Część Konkursu transmitowana będzie w odcinkach emitowanych w programie „Pytanie
na Śniadanie” w TVP 2 lub na antenie programu TVP Kobieta (zwanym w dalszej treści
„Transmisją”).
4. Utworem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest każdy oryginalny i indywidualny
rezultat pracy twórczej członków Koła i małoletnich, o których mowa w pkt II.1. poniżej,
pozostający w związku z podtrzymaniem tradycji lub kultury ludowej, inspirowany
albo własny, w szczególności: rzemieślniczy, rękodzielniczy, dziewiarstwo, krawiectwo,
malarstwo, garncarstwo, robienie wycinanek, hafciarstwo, plecenie wianków,
rzeźbiarstwo, muzyczny, kompozycja, aranżacja, występ orkiestry, chóru, zespołu pieśni
i tańca, itp. (zwany w dalszej treści Regulaminu – „Utworem”).

II. Uczestnicy
1. Uczestnikami Konkursu mogą być członkowie Kół Gospodyń Wiejskich i Kół Gospodyń
Miejskich oraz osoby biorące udział w działalności Koła, w tym osoby małoletnie tworzące
młodzieżowe i dziecięce organizacje wspomagające realizację celów Koła, zwane w dalszej
treści małoletnimi (łącznie zwani w dalszej treści Regulaminu „Kołem”).
2. Nabór Kół do Konkursu odbywa się na podstawie zgłoszenia. Koło może dokonać jednego
zgłoszenia do konkursu w następujący sposób:
a. pisemnie,
wysyłając
zgłoszenie
na
adres
do
doręczeń:
Festiwal KGW „Polska Od Kuchni”, ul. Wspólna 5, 09-100 Bońki, załączając
wypełnioną kartę zgłoszeniową oraz formularz zgłoszeniowy jaki otrzymało od
Organizatora z zaproszeniem do Konkursu;

3.

4.
5.

6.

7.
8.

b. pocztą elektroniczną przesyłając wypełnioną kartę zgłoszeniową oraz wypełniony
formularz
zgłoszeniowy
w
formacie
dokumentu
pdf.,
na
adres
zgloszenia@festiwalpolskaodkuchni.pl;
c. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie
www.festiwalpolskaodkuchni.pl, w zakładce „DLA KGW”.
Zgłoszenia może dokonać Zarząd Koła. Zarząd zobowiązany jest do przekazania członkom
Koła oraz przedstawicielom ustawowym małoletnich pełnej treści niniejszego Regulaminu,
w taki sposób, aby zapoznały się z jego treścią.
Zgłoszenie do Konkursu stanowi zgodę na udział w Konkursie na wskazanych w nim
zasadach.
Naruszenie przez członka Koła albo małoletniego postanowień Regulaminu może
spowodować wykluczenie danego członka, małoletniego albo Koła z udziału w Konkursie.
Decyzję w tej sprawie podejmuje Organizator Konkursu. Decyzja ta jest ostateczna.
Organizator może wykluczyć Koło albo jego członka i małoletniego z udziału w Konkursie,
gdy:
a. stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia własnego albo innych osób, naraża
swym zachowaniem inne osobowy i podmioty na szkodę majątkową lub niemajątkową,
b. nie stosuje się do zaleceń i wskazówek Organizatora i jego przedstawicieli,
c. nie przestrzega terminów określonych w ustalonym przez Organizatora harmonogramie
realizacji Konkursu,
d. Organizator stwierdzi, że członek Koła albo przedstawiciel ustawowy małoletniego
oświadczył nieprawdę w przedłożonych Organizatorowi dokumentach, zdjęciach,
filmach, zgłoszeniach;
e. znajduje się pod wpływem alkoholu, środków odurzających albo innych środków
powodujących podobne skutki.
Zgłoszenia, o których mowa wyżej, muszą zawierać prawidłowo i całkowicie wypełnione,
podpisane zgłoszenie wraz z niżej wymienionymi załącznikami:
a. 2 zdjęcia albo film zgłoszeniowy, prezentujące Utwór zgłaszany do Konkursu,
b. maksymalnie 2 zdjęcia w przedstawiające wszystkich członków Koła,
c. maksymalnie 2 zdjęcia przedstawiające osoby zgłoszone do Konkursu (członków
zespołu artystycznego, orkiestry, kapeli, chóru itp. składających się z członkiń Koła lub
małoletnich);
d. jeśli zgłoszony do Konkursu Utwór ma charakter indywidualnego utworu będącego
autorskim dziełem, do którego zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo autorskie
i pokrewne, wraz ze zgłoszeniem Koło doręczy oświadczenie autora zgłaszanego
Utworu o wyrażeniu przez niego zgody na nieodpłatne utrwalenie utworu i jego
wykorzystanie przez Organizatora i TVP do realizacji niniejszego Festiwalu
oraz Konkursu.
e. oświadczenie (skan pisemnej zgody) przedstawiciela ustawowego (rodzica/opiekuna)
o wyrażeniu zgody na udział Uczestnika w Konkursie - w przypadku, gdy uczestnik
Konkursu nie ukończył 16 lat.
Zgłoszenie wraz z załącznikami należy dostarczyć do Organizatora w terminie do dnia
14 marca 2022 roku w sposób opisany w niniejszym punkcie.
Zdjęcia przesłane pocztą tradycyjną muszą być czytelne.

9. Zdjęcia przesłane drogą elektroniczną muszą być zapisane w formacie jpg.
10. Filmy zgłoszeniowe przesłane za pomocą formularza lub poczty elektronicznej muszą być
zapisane w formacie mp4.
11. Zdjęcia, nagrania i filmy, o których mowa wyżej, nie mogą zawierać zmian
wprowadzonych w formie obróbki cyfrowej zmieniającej utrwalony wizerunek, zdarzenie
albo Utwór.
12. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z udziałem Koła w Konkursie.
13. Członkinie zgłoszonego Koła i małoletni zobowiązują się do:
a. stawiania się w miejscach i w terminach ustalonych z Organizatorem Konkursu, celem
realizacji Konkursu i przygotowania do udziału w Konkursie;
b. przestrzegania niniejszego Regulaminu, dołożenia należytej staranności
w przygotowaniu do Konkursu;
c. wzięcia udziału we wszystkich wskazanych przez Organizatora Konkursu działaniach
związanych z przygotowaniem realizacji Finału Konkursu, w tym realizacjach
telewizyjnych oraz promocją tego Konkursu, w tym również w: sesjach
fotograficznych, wywiadach radiowych i telewizyjnych, realizacji promocyjnych
materiałów telewizyjnych, uczestniczenia w konferencjach prasowych oraz spotkaniach
z publicznością;
d. wykonywania zadań konkursowych zleconych przez Jury;
e. zaprezentowania zgłoszonego do Konkursu przez Koło Utworu.
14. Narzędzia, przybory, instrumenty, stroje, artykuły plastyczne i inne, w tym materiały,
potrzebne do przygotowania i udziału w Konkursie Koła zapewniają we własnym zakresie.
15. Koło powiadomi Organizatora o niebezpieczeństwach związanych z występem, udziale
zwierząt, użyciu ognia. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ww. elementy
występu.
16. Wzięcie udziału przez Uczestnika w Konkursie, jest dobrowolne i oznacza zaakceptowanie
niniejszego Regulaminu w całości. Uczestnicy oświadczają, że przystępując do Konkursu
zapoznali się z treścią Regulaminu w całości, zrozumieli jego treść i zobowiązują się do
jego przestrzegania

III. I Etap Konkursu – Eliminacje Wstępne
IV. II Etap Konkursu – Półfinały Wojewódzkie
V. III Etap Konkursu - Finał
VI. Zasady głosowania SMS
VII. Kryteria oceny zgłoszeń i Uczestników
VIII.

Nagrody

1. Laureat i pozostali zwycięzcy II Etapu Konkursu otrzymują następujące nagrody:
a) za zajęcie I miejsca przyznawane jest:
• Przejście do Finału Konkursu;
• dyplom;
• świadczenie pieniężne w wysokości 3 000 zł (słownie: trzy tysiące) złotych
brutto,

b) za zajęcie II miejsca przyznawane jest:
• dyplom,
• świadczenie pieniężne w wysokości 2 000 (słownie: dwa tysiące) złotych
brutto,
c) za zajęcie III miejsca przyznawane jest:
• dyplom,
• świadczenie pieniężne w wysokości 1 000 (słownie: jeden tysiąc) złotych
brutto,
d) Nagroda publiczności:
• przejście do Finału Konkursu
• dyplom,

2. Laureat i pozostali zwycięzcy III Etapu Konkursu otrzymują następujące nagrody:
a) za zajęcie pierwszego miejsca:
• dyplom,
• świadczenie pieniężne w wysokości 10 000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych
brutto,
b) za zajęcie drugiego miejsca:
• dyplom,
• świadczenie pieniężne w wysokości 7 000 (słownie: siedem tysięcy) złotych
brutto,
c) za zajęcie trzeciego miejsca:
• dyplom,
• świadczenie pieniężne w wysokości 5 000 (słownie: pięć tysięcy) złotych
brutto,
3. Nagrody finansowe przyznawane są na rzecz całego Koła.
4. Podatek od nagród pokrywa zdobywca nagrody, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Za wydanie Nagrody oraz Nagrody dodatkowej w Konkursie, pobranie i odprowadzenie
prawem wymaganych podatków odpowiada Organizator.

IX. Dane osobowe.
1.

Administratorem danych osobowych Uczestników, członków Kół, autorów tekstów,
kompozytorów,
właścicieli
praw
autorskich
do
zgłoszonych
utworów
oraz zgłaszających/opiekunów (dalej „dane osobowe”) jest Organizator - Lokalna
Organizacja Turystyczna „INTE-GRA” siedzibą w Dosinie (05-140 Dosin), adres:
ul. Laurowa 5, posiadającą NIP: 7272775026, REGON: 101050511, zarejestrowana
przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

za nr KRS 0000380548.
Dane osobowe zgromadzone w celu przeprowadzenia Konkursu przetwarzane
są zgodnie z wymogami 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, (dalej:
„Rozporządzenie”) a także obowiązujących przepisów krajowych oraz traktowane
są jako baza danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa, przechowywana na serwerze
zabezpieczonym zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym.
Organizator informuje, iż dane osobowe wymienione na formularzach składanych
na potrzeby Konkursu przetwarzane są w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia
tj. w celu realizacji umowy zawieranej w momencie akceptacji niniejszego Regulaminu,
w tym w celu wykonania wynikających z niniejszego regulaminu zobowiązań
i w związku z tym mogą zostać przekazane do przetwarzania sponsorom i fundatorom
nagród.
Osobom wymienionym w formularzu przysługuje prawo do sprawdzenia treści swoich
danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Realizacja
powyższych uprawnień możliwa jest po uprzednim kontakcie pod adresem, a także
pocztą tradycyjną pod adresem: Lokalna Organizacja Turystyczna „INTE-GRA”
siedzibą w Dosinie (05-140 Dosin), adres: ul. Laurowa 5, z dopiskiem „do Inspektora
Ochrony Danych.
Osoby wymienione w formularzu posiadają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych
ich dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Administratora można kontaktować
się mailowo, pod adresem rodo@inte-gra.pl, a także pocztą tradycyjną pod adresem
Lokalna Organizacja Turystyczna „INTE-GRA” siedzibą w Dosinie (05-140 Dosin),
adres: ul. Laurowa 5, z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych”.
Podanie danych osobowych przez osoby wymienione w formularzu jest dobrowolne,
ale stanowi warunek wzięcia udziału w eliminacjach i konkursie.
Lokalna Organizacja Turystyczna „INTE-GRA” siedzibą w Dosinie (05-140 Dosin),
adres: ul. Laurowa 5, informuje iż dane osobowe wykonawców upublicznione podczas
ww. Konkursu , w tym w czasie jego emisji ze PGE Narodowy w Warszawie”,
przetwarzane są w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie
danych osobowych, co oznacza, iż w ramach tejże działalności artystycznej nie stosuje
się przepisów art. 5–9, art. 11, art. 13– 16, art. 18–22, art. 27, art. 28 ust. 2–10 oraz art.
30 Rozporządzenia.
Dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom przetwarzającym
dane w związku ze zleconymi przez Organizatora działaniami realizowanymi w jego
imieniu, w tym: Krysiak Polska sp. z o. o. z siedzibą w Bońkach 09-100,
przy ul. Wspólnej 5, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000664974,
jak i podmiotom wykonawczym Festiwalu, a nadto podmiotom uprawnionym

na podstawie przepisów prawa, podmiotom kontrolnym i nadzorczym, organom
egzekucyjnym, firmom kurierskim, Poczcie Polskiej s. a., które będą dostarczać
przesyłki do Klientów, osobom i firmom, którym Organizator zlecił prowadzenie
postępowania w sprawach Festiwalu albo w związku z roszczeniami dot. uczestników,
w tym Kół w Festiwalu. Dane Klientów będą przekazane do państwa trzeciego
(np. USA) w związku z prowadzonymi działaniami na Facebooku, YouTube, w związku
z tworzeniem profili przy wykorzystaniu Google Analitics, oraz w związku z wysyłką
mailingu informacyjnego o wysyłce przy wykorzystaniu MailChimp.

X. Przeniesie praw, zgody, zezwolenia
XI.

Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie,
w tym w szczególności do przedłużenia lub skrócenia czasu trwania Konkursu
oraz zmiany czasu terminów realizacji poszczególnych etapów z zastrzeżeniem, iż takie
zmiany nie będą naruszały praw słusznie nabytych przez Uczestników, którzy przystąpili
do Konkursu przed dokonaniem takiej zmiany. O każdej zmianie Regulaminu
Uczestnicy zostaną poinformowani przez opublikowanie nowego Regulaminu.
Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty opublikowania go na stronie
internetowej www.festiwalpolskaodkuchni.pl.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub połączenia go z
Konkursem Kulinarnym, w przypadku, kiedy liczba zgłoszonych, lub
zakwalifikowanych do II etapu Kół nie przekracza 6.
3. W przypadku odwołania Konkursu, w tym także Finału Konkursu z powodu siły
wyższej; w tym klęski żywiołowej, stanu wyjątkowego, stanu wojennego, żałoby
narodowej, epidemicznego, aktu prawnego wydanego przez władze ustawodawcze,
samorządowe, administracyjne uniemożliwiającego odbycie się Konkursu
i/lub Finałów oraz decyzji Organizatora w związku z takimi zdarzeniami
albo wydaniem aktu władzy wobec niego albo wykonawców lub podwykonawców,
Organizator nie zwraca kosztów poniesionych przez uczestników zakwalifikowanych
do Konkursu, jak również kosztów poniesionych przez Uczestników w związku
z przygotowaniem do udziału w Konkursie.
4. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie www.festiwalpolskaodkuchni.pl.
5. Regulamin jest opublikowany w biurze Festiwalu - ul. Wspólna 5, 09-100 Bońki
oraz na ww. stronie internetowej.

