Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu pn. „Podlaski przepis”

Formularz zgłoszeniowy Pracy konkursowej w konkursie „Podlaski przepis”
1.

Kategoria (zaznacz jedną wybraną kategorię)

a - przepis na potrawę
2.

b - przepis na deser

Nazwa przepisu
Nazwa przepisu:
………………………………………………………………………………………………..

3.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Koła gospodyń:

4.

Nazwa Koła gospodyń,

5.

Adres do korespondencji:

6.

Dane do kontaktowe: e-mail i telefon:

7.

Adres strony internetowej lub portalu społecznościowego:
(pole nieobowiązkowe)

8. Do formularza załączam w formie elektronicznej Prace konkursową obejmującą:
1) opracowanie dokumentacji historycznej ww. przepisu,
2) Zdjęcie potrawy / deseru wykonanego wg. ww. przepisu.

9.

Łączna ilość przesyłanych zdjęć
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10. Jako osoba upoważniona do reprezentowania ww. Koła Gospodyń Wiejskich
oświadczam, że:
1)
Zgłoszona do Konkursu Praca nie była kiedykolwiek publikowana przez osoby trzecie i jest
wolna od jakichkolwiek praw osób trzecich – jednocześnie zobowiązuję się do ponoszenia
przez Koło Gospodyń wiejskich, które reprezentuję do odpowiedzialności z tytułu wad
prawnych Pracy konkursowej,
2)
przekazana Praca konkursowa jest wynikiem indywidualnej twórczości członków Koła
gospodyń wiejskich, które reprezentuję oraz że przysługuje mu do niej pełnia autorskich
praw majątkowych, wolnych od wad prawnych, obciążeń lub roszczeń osób trzecich,
w szczególności wynikających z przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej,
3)
Wyrażam zgodę na rozpowszechnienie 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 z dnia 10 lutego 2017r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz.U.
2020r., poz. 481, z późn. zm.).
11.Zgoda na przetwarzanie danych
W związku ze zgłoszeniem udziału w Konkursie „Podlaski przepis””, świadomie i dobrowolnie
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora ww. Konkursu tzn.: Krajowy Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie (01-207), przy ul. Karolkowej 30 moich danych
osobowych w zakresie:
1)
imienia i nazwiska
oraz
2) danych kontaktowych w zakresie adresu korespondencyjnego*, adresu e-mail* i nr
telefonu*
udostępnionych przeze mnie jako osoby upoważnionej do reprezentowania zgłoszonego Koła
Gospodyń Wiejskich w celach związanych z organizacją, przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem
Konkursu „Podlaski przepis a także. w przypadku gdy Koło gospodyń, które reprezentuje
zostanie laureatem Konkursu, w celach związanych z przekazaniem informacji o przyznaniu
i organizacji odbioru Nagród oraz w celu realizacji obowiązków KOWR dotyczących ewidencji
korespondencji i archiwizacji dokumentacji zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164).
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią informacji dotyczącej przetwarzania
moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu zawartych w § 10 Regulaminu ww.
Konkursu,
z którego treścią zapoznałam/zapoznałem się i w pełni go akceptuję.
*skreślić niewłaściwe – dotyczy sytuacji gdy podane w formularzu zgłoszeniowym dane
kontaktowe i adresowe dotyczą osoby fizycznej.

………………………………… …………………………………………………….…
miejscowość, data

czytelny podpis osoby składającej oświadczenie
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