
 

 

 



Regulamin konkursu 

 Kociewska  Kasta 

Kulinarny  konkurs  drużynowy dla mieszkańców  Starogardu  Gdańskiego 

podczas Dni Starogardu Gdańskiego z Concordią- VII Wielki Jarmark Kociewski 2019 

 

I SPRAWY ORGANIZACYJNE 

1. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim. 

2. Współorganizatorem konkursu jest Osiedlowy Dom Kultury, ul. Reymonta 1, 83-200 
Starogard Gdański. 

3. Konkurs skierowany jest do mieszkańców miasta Starogard Gdański, którzy ukończyli 18 
rok życia.  

4. Konkurs odbędzie się dnia 29.06.2019 r. w Starogardzie Gdańskim podczas                             
Dni Starogardu Gdańskiego z Concordią - VII Wielki Jarmark Kociewski 2019. 

5. Cele konkursu: 

• Rozbudzenie inicjatywy i pomysłowości mieszkańców Starogardu Gdańskiego. 

• Integracja mieszkańców Starogardu Gdańskiego. 

• Pogłębienie wiedzy o tradycji kulinarnej Kociewia. 

• Wykorzystanie bogactwa produktów tradycyjnych i lokalnych. 

II WARUNKI  UCZESTNICTWA 

1. Zadaniem uczestników będzie przygotowanie regionalnego dania głównego 
wykorzystując produkty znajdujące się w Kociewskich Kastach, które otrzymają 
uczestnicy. 

2. Konkurs podzielony jest na etapy: 
• I ETAP   nadsyłanie zgłoszeń do 10 czerwca 2019 r., 

• II ETAP  ogłoszenie listy drużyn zakwalifikowanych do dalszego etapu 14.06. 2019 r., 

• III ETAP weryfikacja drużyn w dniu imprezy w sobotę  29 czerwca 2019 roku                              

w godzinach 14:00 – 14:30, 

• IV ETAP finał imprezy, gotowanie, ocena komisji i ogłoszenie wyników  w sobotę                   
29.06. 2019 roku w godzinach 14:00 – 17:45. 

3. Do formularza należy dołączyć zgody poszczególnych uczestników konkursu 
wchodzących w skład osobowy drużyny (załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu). 

4. Do konkursu przystąpić może maksymalnie 6 drużyn w 4 - osobowym składzie,                    
przy czym każda z ulic/osiedli może wystawić tylko jedną reprezentację. 

5. Wszyscy zawodnicy w dniu Imprezy muszą być pełnoletni.  

6. Uczestnicy biorą udział w Imprezie na własną odpowiedzialność. 

7. Organizator nie zapewnia opieki medycznej (dostępna będzie tylko wyposażona 
apteczka). 



8. Zgłoszenie do konkursu powinno być dokonane na e-mail odk@smkociewie.com.pl           
lub osobiście na załączonym formularzu (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu). 

9. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 czerwca 2019 r. o godzinie 14.00. 

10. Decyduje kolejność poprawnych zgłoszeń. 

11. Informacja o ich zakwalifikowaniu zostanie przesłana drogą e-mailową                                    
lub telefonicznie do dnia 14.06.2019 r. 

12. Uczestnicy konkursu pracować będą na przygotowanych stoiskach gastronomicznych. 

13. Uczestnicy gotują dowolną potrawę regionalną z produktów, które znajdą w Kociewskich 
Kastach. 

14. Każda z grup otrzymuje indywidualny pakiet produktów oraz narzędzi niezbędnych                  
do przygotowania potrawy. 

15. Kolejność wydawania pakietów Kociewskich Kast jest losowa.  

16. Czas na wykonanie zadania: 1 godzina. 

17. Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie grupy (po 3 zespoły) i gotować będą w dwóch 
turach następujących kolejno po sobie. Czas trwania 1 tury: 60 minut. 

18. Uczestnicy konkursu wykonują danie główne według ogólnych zasad konkursowych                     
w ilości 3 porcje na 3 talerzach. 

 

III  ZASADY  ORGANIZACYJNE 

1. Koszty produktów użytych do wykonania potraw konkursowych pokrywają 
Organizatorzy. 

2. Organizator zapewnia uczestnikom stanowisko do pracy wyposażone w sprzęt kuchenny, 
naczynia niezbędne do przygotowania oraz podania potraw. 

3. Nie  dopuszcza się możliwości przywiezienia ze sobą swojego sprzętu lub  produktów. 

4. Konkurs jest imprezą otwartą, w której uczestniczyć będą także widzowie/kibice. 

5. Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zapoznanie się z regulaminem, przesłanie 
wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: 

 Osiedlowy Dom Kultury 

ul. Reymonta 1 

83-200 Starogard Gdański 

e-mail: odk@smkociewie.com.pl 

IV PRZEBIEG I REGUŁY PRZEPROWADZENIA KONKURSU 

 
1. Przebieg konkursu : 

14:00 – rejestracja uczestników, 

14:30 - uroczyste rozpoczęcie konkursu, losowanie stanowisk pracy, 

14:30 – rozpoczęcie konkursu grupa 1 



15:30- zakończenie 1 tury, ocena jury 

15:45- rozpoczęcie konkursu grupa 2 

16:45- zakończenie 2 tury, ocena jury 

17:00 – ogłoszenie przez Jury wyników i wręczenie nagród. 

2. Przebieg konkursu nadzoruje oraz dokonuje oceny komisja konkursowa. 

3. Komisja konkursowa składa się z 5 członków, powołanych przez Organizatora                                            
i Współorganizatora. 

4. Prezentowane potrawy komisja ocenia pod kątem smakowym i estetycznym. 

5.Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

6. Ewentualne pytania i wątpliwości należy kierować do Współorganizatora konkursu: 

Osiedlowy Dom  Kultury  tel. kontaktowy :  58 56 289 40 

 

V. NAGRODY 

Zwycięska drużyna otrzymuje nagrody indywidualne za udział w konkursie oraz nagrodę 
finansową w wysokości 1000,00 zł dla reprezentowanej przez siebie ulicy/osiedla                                   
z przeznaczeniem na (do wyboru): 

• Integrację sąsiedzką. 

• Zakup mienia służącego mieszkańcom (np. stojak na rowery, ławeczki itp.). 

  

VI. RODO 

1. Administratorem danych osobowych uczestników imprezy/ konkursu zawartych                 

w formularzach zgłoszeniowych, dokumentacji przebiegu imprezy/ konkursu oraz               

w materiałach audiowizualnych z przebiegu imprezy/ konkursu stanie się Organizator, tj. 

Ośrodek Sportu i Rekreacji - siedziba: 83-200 Starogard Gdański, ul. Olimpijczyków 

Starogardzkich 1. 

2. Współadministratorem danych osobowych uczestników imprezy/ konkursu zawartych      

w formularzach zgłoszeniowych i dokumentacji przebiegu imprezy/ konkursu oraz              

w materiałach audiowizualnych z przebiegu imprezy/ konkursu stanie się 

Współorganizator tj,. Osiedlowy Dom Kultury – siedziba: 83-200 Starogard Gdański, ul. 

Reymonta 1. 

3. Celem przetwarzania tych danych będzie ich wykorzystanie: w zakresie niezbędnym  do 

organizacji i przeprowadzenia imprezy/ konkursu zgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych, w tym ustawy o sporcie oraz 

ustawy o kulturze fizycznej, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Administratora 

Danych polegającym na wykorzystaniu danych uczestników do ich obsługi logistycznej      

i administracyjnej, stworzeniem warunków do zapewnienia pomocy medycznej, jak też 

wykorzystaniu danych uczestników do nawiązania z nimi kontaktu w sprawach 

dotyczących organizacji i przebiegu imprezy/ konkursu. 



4. Dane osobowe uczestników mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym   

w organizacji imprezy/ konkursu, w tym ich obsługi administracyjnej, informatycznej, 

logistycznej, zapewnienia bezpieczeństwa itp. Do tych danych mogą też mieć dostęp nasi 

podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, 

informatyczne. 

5. Dane osobowe związane z organizacją, przebiegiem i obsługą administracyjną imprezy/ 

konkursu, w tym dane osobowe ich uczestników, przechowywane będą  przez okres           

5 lat, w którym mogą ujawnić się ewentualne roszczenia. W odniesieniu do 

przechowywania danych wobec których Administrator dysponuje zgodą osoby na 

przetwarzanie danych w określonym celu przechowywanie zakończy się z chwilą wpływu 

do OSiR w Starogardzie Gdańskim informacji o wycofaniu przedmiotowej zgody, 

względnie po upływie 5 lat od momentu nieaktywności osoby w kontaktach z naszym 

Ośrodkiem, w tym nieuczestniczenia w imprezach/ konkursach organizowanych przez 

OSiR. 

6. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie 

uzasadnionego interesu Administratora, uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w szczególności 

profilowania. 

7. Deklarowany okres przechowywania nie dotyczy danych osób, które dobrowolnie 

wyraziły zgodę Organizatorowi na: 

• przetwarzanie danych w celach związanych z powiadamianiem ich o organizowanych       

w przyszłości imprezach/ konkursach i warunkach uczestnictwa; 

• publikację ich wizerunków w formie fotografii, jak też materiału wizyjnego nagranego 

przez Organizatora, w tym informacji o osiągniętych przez nich wynikach na stronie 

internetowej Organizatora; 

• publikację informacji o osiągniętych przez nich wynikach w materiałach                                        

i wydawnictwach firmowanych przez OSiR w Starogardzie Gdańskim. 

10. Zgoda uczestnika na przetwarzanie dotyczących go danych może być wycofana                     

w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego administrator danych dokonywał na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

11. Podmioty będące współorganizatorami nie mogą przetwarzać danych osobowych 

uczestników w celach innych niż bezpośrednio związane z organizacją i obsługą 

konkursu/ imprezy, chyba że współorganizator dysponował będzie indywidualną, 

dobrowolną zgodą uczestnika na wykorzystanie jego danych w innym celu. 

12. Każdemu uczestnikowi imprezy / konkursu przysługują uprawnienia: 

• dostępu do swoich danych, 

• sprostowania (poprawiania) danych, 

• usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO), 

• do ograniczenia przetwarzania danych, 

• do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO), 



• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych(zgodnie z uwarunkowaniami 

określonymi w art. 21 RODO), 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

10. Uczestnicy podają dane dobrowolnie, przy czym ich podanie Organizatorowi jest 

warunkiem koniecznym wzięcia udziału w imprezie / konkursie. 

11. W odniesieniu do danych osobowych uczestnika konkursu/imprezy decyzje nie będą 
podejmowane w sposób zautomatyzowany,  oraz nie podlegają profilowaniu. 

12. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza EOG lub organizacji 
międzynarodowej. 

13. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można 
skontaktować się drogą elektroniczną: iod.jednostki@um.starogard.pl lub telefonicznie: 
537 005 680. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr. 1 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU 

mailto:iod.jednostki@um.starogard.pl


 Kociewska Kasta 

Kulinarny  konkurs  drużynowy dla mieszkańców  Starogardu  Gdańskiego 

 

1. Nazwa drużyny: 

 

2. Skład osobowy: 

 

 

 

 

 

3. Kapitan drużyny: 

 

 

4. Telefon kontaktowy, adres email: 

 
 

5. Reprezentowana ulica/osiedle: 

 

 
 

6. Opis drużyny: 
 

 

 

 
 
 
 

Akceptujemy powyższy regulamin i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń. 
 
 

...................................... ............................................ 
                                                                            Podpis kapitana drużyny 

 
 
 
Załącznik nr 2       

ZGODA  UCZESTNIKA KONKURSU KULINARNEGO KOCIEWSKA KASTA 



 
W celu udzielenia Organizatorowi poniższych zgód w polu [   ] należy postawić znak X. 
 
[    ]  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora tj. Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim oraz Współorganizatora tj, Osiedlowy Dom Kultury 
w Starogardzie Gdańskim w celu opublikowania wyników (podania imienia i nazwiska / nazwy 
drużyny).    
 
[     ]  Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego 
wizerunku utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci 
fotografii i dokumentacji filmowej) przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie 
Gdańskim na potrzeby konkursu kulinarnego Kociewska Kasta. Niniejsza zgoda jest 
nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Dla potrzeb 
konkursu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego 
przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, 
może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast  nagrania filmowe z moim 
udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane,  dodawane do innych materiałów 
powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych. Niniejsza zgoda 
obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w 
tym na stronach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim www.osir.com.pl, 
stronach Osiedlowego Domu Kultury w Starogardzie Gdańskim: 
www.odk.smkociewie.com.pl oraz portalach społecznościowych Facebook) oraz 
zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Mój wizerunek nie może być 
użyty w formie lub publikacji  obraźliwej lub naruszać w inny sposób dóbr osobistych. 
 
 
….............................................................    …............................................................
  
        imię i nazwisko/nazwa drużyny                           data i podpis 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBWYCH 

http://www.osir.com.pl/
http://www.odk.smkociewie.com.pl/


1. Administratorem danych osobowych uczestników imprezy/ konkursu zawartych w formularzach 

zgłoszeniowych, dokumentacji przebiegu imprezy/ konkursu oraz w materiałach audiowizualnych                    

z przebiegu imprezy/ konkursu stanie się Organizator, tj. Ośrodek Sportu i Rekreacji - siedziba: 83-200 

Starogard Gdański, ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1. 

2. Współadministratorem danych osobowych uczestników imprezy/ konkursu zawartych w formularzach 

zgłoszeniowych i dokumentacji przebiegu imprezy/ konkursu oraz w materiałach audiowizualnych                   

z przebiegu imprezy/ konkursu stanie się Współorganizator tj,. Osiedlowy Dom Kultury – siedziba: 83-200 

Starogard Gdański, ul. Reymonta 1. 

3. Celem przetwarzania tych danych będzie ich wykorzystanie: w zakresie niezbędnym  do organizacji                  

i przeprowadzenia imprezy/ konkursu zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi organizacji imprez 

sportowych i rekreacyjnych, w tym ustawy o sporcie oraz ustawy o kulturze fizycznej, zgodnie z prawnie 

uzasadnionym interesem Administratora Danych polegającym na wykorzystaniu danych uczestników do 

ich obsługi logistycznej i administracyjnej, stworzeniem warunków do zapewnienia pomocy medycznej, 

jak też wykorzystaniu danych uczestników do nawiązania z nimi kontaktu w sprawach dotyczących 

organizacji i przebiegu imprezy/ konkursu. 

4. Dane osobowe uczestników mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym w organizacji 

imprezy/ konkursu, w tym ich obsługi administracyjnej, informatycznej, logistycznej, zapewnienia 

bezpieczeństwa itp. Do tych danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty 

przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne. 

5. Dane osobowe związane z organizacją, przebiegiem i obsługą administracyjną imprezy/ konkursu, w tym 

dane osobowe ich uczestników, przechowywane będą  przez okres 5 lat, w którym mogą ujawnić się 

ewentualne roszczenia. W odniesieniu do przechowywania danych wobec których Administrator 

dysponuje zgodą osoby na przetwarzanie danych w określonym celu przechowywanie zakończy się                  

z chwilą wpływu do OSiR w Starogardzie Gdańskim informacji o wycofaniu przedmiotowej zgody, 

względnie po upływie 5 lat od momentu nieaktywności osoby w kontaktach z naszym Ośrodkiem, w tym 

nieuczestniczenia w imprezach/ konkursach organizowanych przez OSiR. 

6. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego 

interesu Administratora, uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych osobowych, w tym wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu 

bezpośredniego, w szczególności profilowania. 

7. Deklarowany okres przechowywania nie dotyczy danych osób, które dobrowolnie wyraziły zgodę 

Organizatorowi na: 

8. przetwarzanie danych w celach związanych z powiadamianiem ich o organizowanych w przyszłości 

imprezach/ konkursach i warunkach uczestnictwa; 

9. publikację ich wizerunków w formie fotografii, jak też materiału wizyjnego nagranego przez Organizatora, 

w tym informacji o osiągniętych przez nich wynikach na stronie internetowej Organizatora; 

10. publikację informacji o osiągniętych przez nich wynikach w materiałach   i wydawnictwach firmowanych 

przez OSiR w Starogardzie Gdańskim. 

11. Zgoda uczestnika na przetwarzanie dotyczących go danych może być wycofana w każdym czasie. 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego administrator danych 

dokonywał na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

12. Podmioty będące współorganizatorami nie mogą przetwarzać danych osobowych uczestników w celach 

innych niż bezpośrednio związane z organizacją i obsługą konkursu/ imprezy, chyba że współorganizator 

dysponował będzie indywidualną, dobrowolną zgodą uczestnika na wykorzystanie jego danych w innym 

celu. 

13. Każdemu uczestnikowi imprezy / konkursu przysługują uprawnienia: dostępu do swoich danych, 

sprostowania (poprawiania) danych, usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 

17 RODO),  do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami 

określonymi w art. 20 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych(zgodnie                                     



z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO), wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

14. Uczestnicy podają dane dobrowolnie, przy czym ich podanie Organizatorowi jest warunkiem koniecznym 

wzięcia udziału w imprezie / konkursie. 

15. W odniesieniu do danych osobowych uczestnika konkursu/imprezy decyzje nie będą podejmowane              
w sposób zautomatyzowany,  oraz nie podlegają profilowaniu. 

16. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza EOG lub organizacji międzynarodowej. 

17. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się drogą 
elektroniczną: iod.jednostki@um.starogard.pl lub telefonicznie: 537 005 680. 
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