Regulamin „Pączek Challenge”- konkursu w jedzeniu pączków na czas

1. Organizatorem zawodów w jedzeniu pączków na czas (zwanych dalej zawodami) jest
Jaworski Ośrodek Kultury, Rynek 5, 59-400 Jawor.
2. Uczestnictwo w zawodach jest dobrowolne.
3. Przystąpienie do zawodów jest równoznaczne z poddaniem się Uczestnika procedurze
regulaminowej zawodów.
4. W zawodach mogą brać udział osoby pełnoletnie i osoby niepełnoletnie od 16-tego roku życia
za zgodą opiekuna prawnego.
5. Na zawody obowiązują zapisy telefoniczne pod nr telefonu +48 605 835 292. Osoby chętne
proszone są o podanie imienia i nazwiska, wieku oraz telefonu do kontaktu. Zapisy trwają do
20.02.2020 do godz. 16:00. Decyduje kolejność zgłoszeń. Maksymalna ilość zgłoszeń w
konkursie to 6 osób. Pozostałe osoby będą wpisywane na listę rezerwową.
6. Zawody odbywać się będą podczas imprezy „Pączek Challenge” w dniu 20.02.2020r. (w tłusty
czwartek) w kawiarni ECMEN Parkowa w Europejskim Centrum Euroregionu Nysa w Jaworze.
Program imprezy dostępny jest na stronie www.jok.jawor.pl.
7. Wstęp na teren imprezy jest płatny- 10 zł. W cenie wstępu Uczestnik otrzymuje kawę lub
herbatę i faworka domowej roboty gratis oraz konkursową partię pączków do zjedzenia.
8. Przed przystąpieniem do zawodów Uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia,
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, w którym oświadcza, że bierze
udział w imprezie na własne ryzyko i odpowiedzialność, oraz, że stan jego zdrowia pozwala
mu na wzięcie udziału w imprezie, jak również, że przeczytał i akceptuje niniejszy regulamin
bez zastrzeżeń i nie będzie wnosić żadnych skarg czy roszczeń, w tym na drodze sądowej za
szkody czy ewentualny uszczerbek na zdrowiu spowodowany wszelkimi zdarzeniami w czasie
trwania imprezy. Uczestnik zobowiązuje się także przestrzegać zasad fair play wobec innych
uczestników.
9. Zasady konkursu:
• Ilość pączków do zjedzenia 10, w przypadku dużej liczby osób zainteresowanych
możliwe jest obniżenie ilości do 5ciu,
• Pączków nie można moczyć przed konsumpcją, ani przyjmować jakichkolwiek płynów
w trakcie trwania zawodów,
• Zwycięzcą zawodów zostanie Uczestnik, który pierwszy podniesie rękę do góry po
zjedzeniu i pełnym połknięciu ustalonej przed rozpoczęciem konkurencji liczby
pączków (5 lub 10)
10. Prawidłowy przebieg zawodów nadzorować będzie komisja powołana w dniu imprezy.
11. Wyniki zostaną podane niezwłocznie po ich ustaleniu przez Komisję, w czasie trwania
imprezy.
12. Decyzje Komisji są ostateczne i wiążące dla Uczestników.
13. Uczestnicy, którzy zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce otrzymują drobny upominek
(nagroda).
14. Organizator oświadcza, że łączna wartość nagród dla Zwycięzcy w zawodach nie przekracza
kwoty 760 brutto (zgodnie z art. 21 pkt 1 ppkt 68 o podatku dochodowym od osób fizycznych
nagroda zwolniona z podatku).
15. Organizator ma prawo publikowania w środkach przekazu (Internet, prasa, ulotki, inne)
danych identyfikujących uczestników zawodów, tj.: imię, nazwisko, wiek, oraz ich wizerunku
utrwalonego w czasie trwania zawodów (serwis fotograficzny). Uczestnicy zawodów poprzez
akceptacje niniejszego regulaminu wyrażają zgodę na bezpłatne publikowanie ich danych
osobowych i wizerunku w materiałach informacyjnych o zawodach oraz kampaniach,
przedsięwzięciach, wystawach i wydawnictwach informacyjnych, promocyjnych i prasowych.
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16. Klauzula informacyjna:
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jaworski Ośrodek Kultury w Jaworze
z siedzibą w Jaworze 59-400, Rynek 5
• Wszelkie zapytania, wnioski i zastrzeżenia w sprawie ochrony danych osobowych należy
kierować na adres mailowy: sekreatriat@jok.jawor.pl
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą jedynie dla celu organizacji i
przeprowadzenia konkursu.
• Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych
osobowych.
• Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały
zebrane.
• Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków
przewidzianych przepisami prawa.
• Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem
przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie.
• Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
• Pani/Pana dane nie będą przetwarza.
17. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Jaworskiego Ośrodka Kultury oraz na stronie
www.jok.jawor.pl.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu „Pączek Challenge”- konkursu w jedzeniu pączków na czas w dniu
20.02.2020r.

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany.............................................................................................oświadczam,
że biorę udział „Pączek Challenge”- konkursie w jedzeniu pączków na czas na własne ryzyko
i własną odpowiedzialność oraz że stan mojego zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału w
imprezie. Przeczytałem/am i akceptuję regulamin imprezy bez zastrzeżeń oraz oświadczam,
że nie będę wnosić żadnych skarg czy roszczeń w tym na drodze sądowej za szkody czy
ewentualny uszczerbek na zdrowiu spowodowany wszelkimi zdarzeniami w czasie trwania
imprezy. Zobowiązuję się przestrzegać regulaminu imprezy oraz zasad fair play wobec innych
uczestników.
Ponadto, oświadczam, że:
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i
przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję
do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Jaworski Ośrodek Kultury, z
siedzibą w 59-400 Jawor, Rynek 5
2. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji
celów, w jakim zostały zebrane;2.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
Jaworski Ośrodek Kultury z siedzibą w Jaworze, Rynek 5 na potrzeby konkursu „Pączek
Challenge – konkurs w jedzeniu pączków na czas.
3. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
4. 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 jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane,
dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz w celach
informacyjnych.
5. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie
w Internecie (w tym na stronach Jaworskiego Ośrodka Kultury, w tym na stronie
Europejskiego Centrum Młodzieży Euroregionu NYSA oraz portalach społecznościowych
Facebook, Instagram itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych
i informacyjnych. Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie
obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych.

20.02.2020r.

...................................................................................
(czytelny podpis Uczestnika lub opiekuna prawnego)
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