
REGULAMIN KONKURSU  

NA NAJSMACZNIEJSZY  MIÓD O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA BEŁCHATOWA 

 

 

§ 1 Informacje ogólne: 

1) Celem konkursu jest propagowanie tradycyjnych miodów, charakterystycznych dla obszaru 

Lokalnej Grupy Działania Koła Pszczelarzy. 

 2) Organizatorami Konkursu są Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie i Rejonowe Koło Pszczelarzy 

w Bełchatowie. 

§ 2 Miejsce i czas: 

1) Konkurs odbędzie się w Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie.  

2)  Wyniki konkursu ogłoszone będą   01.08.2021 r. podczas uroczystości obchodów Regionalnego 

Święta Pszczelarzy w MCK PGE Giganty Mocy, Pl. Narutowicza 3, 97-400 Bełchatów. 

§3  Warunki uczestnictwa w konkursie: 

1) W konkursie mogą wziąć udział pszczelarze, którzy przygotują miody do ogólnej i nieodpłatnej 

degustacji dla wyłonionego przez Dyrektora MCK  jury konkursu.  

2) Pszczelarz morze zgłosić do konkursu maksymalnie dwa rodzaje miodów w słoiku o pojemności 

320g.  

§ 4  Zasady przeprowadzenia konkursu: 

Ocenę przeprowadzi jury. Każdy miód zostanie oznaczony indywidualnym numerem. Uczestnik jury, 

po zapoznaniu się ze smakiem każdego miodu, dokona oceny i odda swój głos na jeden miód poprzez 

wrzucenie do urny karty z wybranym numerem. Degustacja będzie się odbywała przy użyciu 

jednorazowych drewnianych szpatułek. Dopuszcza się jednokrotne głosowanie. Przy ocenie należy 

kierować się w szczególności walorami smakowymi prezentowanych miodów. Zwycięzcą zostanie 

pszczelarz, którego miód otrzyma największą liczbę głosów. 

§ 5 Nagrody: 

1) Jury wyłoni 3 zwycięzców. Nagrodą dla zwycięzców za zajęcie I, II i III miejsca jest ufundowany 

przez Prezydenta Miasta Bełchatowa puchar. 

2) Miejscem ogłoszenia wyników oraz wręczenia nagród będzie sala teatralno-widowiskowa MCK 

PGE GM, Pl. Narutowicza 3, 97-400 Bełchatów. 

§ 6  Zgłoszenia: 

Zgłoszenia miodów przyjmowane będą w siedzibie Organizatora (Pl. Narutowicza 1A, 97-400 

Bełchatów) osobiście   w nieprzekraczalnym terminie do 15.07.2021r r. do godz. 15:00. 

 



§ 7 Postanowienia końcowe: 

1) Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego regulaminu. O sprawach 

nieuregulowanych w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.  

2) Organizator zastrzega sobie możliwość nie przyznania nagrody głównej. 

§ 8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 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 Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie przetwarzając dane osobowe uczestników 

konkursu informuje, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury z siedzibą                  

w Bełchatowie, Pl. Narutowicza 1A, 97-400 Bełchatów zwany dalej Administratorem; Administrator 

prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

2) Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest Katarzyna Leśniak, kontakt  z inspektorem 

ochrony danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty 

elektronicznej e-mail: katarzyna.lesniak@mckbelchatow.pl, pod numerem telefonu tel. 44 6350048 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji   konkursu  odbywającego się            

w Miejskim Centrum Kultury w sierpniu 2019 na okoliczność Dnia Fotografii .  

 Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. 

Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 

 zgoda, realizacja zadań własnych MCK wynikających z Statutu MCK i ustawy o działalności 

instytucji kultury, 

5) Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji konkursu, w przypadku 

niepodania danych niemożliwy jest  udział w konkursie. 

6) Uczestnikom konkursu przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych   w celu 

sprostowania danych, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez 

przedstawienie dodatkowego oświadczenia, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, 

wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych, przeniesienia danych 

osobowych, w przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych, prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, prawo do 

cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej 

cofnięciem.  

 Dostęp do danych osobowych jest możliwy: drogą e-mail, bezpośrednio w siedzibie MCK, 

korespondencyjnie na adres siedziby MCK. 



7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu, 

8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji konkursu a po jego 

zakończeniu przez okres, przez jaki obligatoryjne jest ich przechowywanie w archiwum zakładowym 

MCK zgodnie   z  ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.    

  

  

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W KONKURSIE  
 

Imię i nazwisko  ………………………………….…………………………………………………………………….. 
  

Nr telefonu  ………………………………………………………………………………………………………………  
 
 

  
Niniejszym   deklaruję   uczestnictwo w konkursie na najlepszy miód 

 
Oświadczam, że mój stan zdrowia umożliwia udział w konkursie organizowanym przez Miejskie Centrum Kultury                    

w Bełchatowie. 

Zapoznałam/łem się z treścią „PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE MCK W OKRESIE PANDEMII COVID-19” .  

Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących „PROCEDUR BEZPIECZESTWA NA TERENIE MCK W OKRESIE PANDEMII 

COVID-19” związanych  z reżimem sanitarnym, a przede wszystkim:  

a) przychodzenia  do Miejskiego Centrum Kultury   tylko i wyłącznie bez objawów chorobowych: kataru, kaszlu, 

podwyższonej temperatury ciała,   

c) W razie zaobserwowania niepokojących objawów zdrowotnych, zobowiązuję się do poinformowania instruktora                 

o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wystąpienia koronawirusa  COVID-19 w moim najbliższym otoczeniu.  

d)  oświadczam, iż  jestem/nie jestem uczulony/a  na wszelkie środki dezynfekujące. 

Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się   na terenie MCK   nie będę wnosił/a skarg, zażaleń, pretensji do Dyrekcji MCK, 

będąc całkowicie świadomym  zagrożenia epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju. 

W związku z udziałem w konkursie realizowanym  przez Miejskie Centrum Kultury  w Bełchatowie wyrażam zgodę                

na przetwarzanie moich danych osobowych. 

 W związku z moim udziałem w konkursie oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w niniejszym 
dokumencie danych osobowych przez administratora danych Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie,  Pl. Narutowicza 
1A, 97-400 Bełchatów, w celu  realizacji w/w zajęć. 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego  wizerunku utrwalonego w związku   z realizacją w/w konkursu  w 
celu nieodpłatnego  wykorzystania tegoż  wizerunku do celów promocyjnych MCK  poprzez zamieszczanie wizerunku  na 
stronach internetowych MCK, na oficjalnym koncie MCK na profilu społecznościowym facebook.pl oraz tablicach ściennych i 
folderach. Zgoda na wykorzystanie wizerunku obejmuje wykorzystanie, utrwalanie i powielanie wykonanych zdjęć, nagrań 
filmowych  za pośrednictwem dowolnego medium, na wszelkich polach eksploatacji obejmujących: utrwalanie, 
zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzanie do pamięci komputerów, dowolne przetwarzanie, wykonywanie kopii, 
digitalizację na nośnikach elektronicznych, publiczne rozpowszechnianie, wprowadzanie do sieci Internet, w taki sposób, 
aby zainteresowany użytkownik miał do nich dostęp w czasie  i miejscu przez siebie wybranym, 
Akceptuję zapisy Regulaminu  uczestnictwa w konkursie na najlepszy miód  organizowanym przez Miejskie Centrum Kultury 
w Bełchatowie   

Przyjmuję do wiadomości, że:    
1) Administratorem  moich/ mojego dziecka/podopiecznego  danych osobowych  jest Miejskie Centrum Kultury  z siedzibą                         

w Bełchatowie, Pl. Narutowicza 1A, 97-400 Bełchatów zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje 

 

 

 

 

 

 

 

 



przetwarzania pozyskanych w związku z realizacją zajęć  danych osobowych.  Kontakt z Administratorem jest możliwy 

drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) mck@mck.belchatow.pl 

2)  Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest Katarzyna Leśniak. Kontakt  z inspektorem ochrony danych 

osobowych jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: 

katarzyna.lesniak@mck.belchatow.pl, pod numerem telefonu tel. 44 6350048 

3) Podane dane  osobowe przetwarzane będą : 

a)  w celu realizacji konkursu na najsmaczniejszy  miód 

b) w celach promocyjnych  MCK  

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą 

tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

4) Podstawą prawną przetwarzania   danych osobowych jest: 

a)  w zakresie celu określonego w punkcie 3 podpunkt a) - zgoda, realizacja zadań własnych MCK wynikających                

z Statutu MCK i ustawy o działalności instytucji kultury, 

b) w zakresie celu określonego w punkcie 3 podpunkt b) – zgoda,  ustawa o prawie autorskim  i prawach pokrewnych. 

5) podanie danych jest niezbędne do: w zakresie celu określonego w pkt. 3a - realizacji konkursu,   w przypadku 

niepodania danych niemożliwy jest udział w konkursie,  w zakresie celu określonego w pkt. 3b – promocji działalności 

MCK, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zamieszczenie wizerunku uczestnika   konkursu  na stronach 

internetowych MCK, na oficjalnym koncie MCK na profilu społecznościowym facebook.pl oraz tablicach ściennych           

i folderach  w celu   promocji MCK. 

6) W związku z przetwarzaniem danych, uczestnkowi  konkursu  przysługuje prawo żądania dostępu do danych 

osobowych    w celu sprostowania danych, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez 

przedstawienie dodatkowego oświadczenia, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu 

wobec dalszego przetwarzania danych osobowych, przeniesienia danych osobowych, w przypadku wątpliwości co do 

prawidłowości przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej 

cofnięciem.   

Dostęp do danych osobowych  jest możliwy : drogą e-mail, bezpośrednio w siedzibie MCK, korespondencyjnie na adres 

siedziby MCK. 

7)  Pozyskane  dane osobowe uczestników konkursu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu, 

8) Pozyskane dane osobowe uczestników konkursu  będą przechowywane w zakresie przeprowadzenia konkursu  przez 

okres jego realizacji, a po tym czasie przez okres, przez jaki obligatoryjne jest ich przechowywanie w archiwum 

zakładowym MCK zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w zakresie przetwarzania 

wizerunku uczestników dla celów promocyjnych przez okres pięciu lat, a po ich zakończeniu przez okres, przez jaki 

obligatoryjne jest ich przechowywanie w archiwum zakładowym MCK zgodnie z ustawą o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach.    

 

…..………………………………………               …………………..…………………………………………………………….  

(Miejscowość i data)                                            (Czytelny podpis uczestnika konkursu )         

*właściwe zakreślić 

mailto:katarzyna.lesniak@mck.belchatow.pl


 


