REGULAMIN KONKURSU POD HASLEM PRZEWODNIM:
„SMACZNIE, ZDROWO, TRADYCYJNIE”

§1 Organizator
Organizatorem Konkursu pod hasłem „SMACZNIE, ZDROWO, TRADYCYJNIE”, zwanego
dalej „Konkursem” jest Agencja Rynku Rolnego w Warszawie, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400
Warszawa, reprezentowana przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego Władysława Łukasika zwanego
dalej „Organizatorem”.
§ 2 Cel Konkursu
Celem Konkursu jest promowanie oraz informowanie o produktach rolnych i żywnościowych,
metodach ich produkcji a także systemach jakości produktów rolnych i żywnościowych, stosownie
do zadań ustawowych Agencji wynikających z art. 11 ust. 1 pkt 3 a ustawy o Agencji Rynku
Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702, z późn. zm.).
§ 3 Przedmiot Konkursu
1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy konkursowej wg kryteriów podanych
przez Organizatora w postaci przepisu potrawy wraz ze zdjęciem gotowej potrawy
oraz przeniesienie praw autorskich i zależnych do nagrodzonych przez Komisję konkursową
prac, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego, z chwilą zatwierdzenia rozstrzygnięcia
konkursu
przez
Dyrektora
Oddziału
Terenowego
Agencji
Rynku
Rolnego
w Warszawie zwanego dalej „Dyrektorem Oddziału Terenowego ARR w Warszawie”, bez
prawa do wynagrodzenia.
2. Organizator zastrzega, że celem konkursu jest propagowanie i pogłębianie wiedzy o tradycjach
kuchni regionalnej Mazowsza oraz promowanie produktów żywnościowych specyficznych
dla regionu.
3. Przepisy zgłoszone do konkursu, muszą nawiązywać do specyficznej kuchni regionu Mazowsza
i jej tradycyjnych potraw.
4. Tematyka pracy musi nawiązywać do hasła przewodniego konkursu.
§ 4 Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie:
1) pełnoletni członkowie Kół Gospodyń Wiejskich woj. mazowieckiego zwanego dalej
„Kołem” oraz
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2) pełnoletnie osoby fizyczne niebędące członkami Koła związane swoim charakterem pracy
ze środowiskiem wiejskim woj. mazowieckiego, jeżeli regulamin Koła przewiduje ich udział
w jego działalności, stosownie do treści art. 22 ustawy z dnia 8 października 1982 r.
o społeczno – zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. Nr 32, poz. 217, z późn. zm.).
2. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie prace konkursowe przekazane korespondencyjnie,
bądź osobiście, zwane dalej „pracą konkursową” zawierające:
1) przepis sporządzony w formie maszynopisu lub wydruku komputerowego, na papierze
piśmienniczym w formacie A4;
2) zdjęcie w formie wydruku kolorowego gotowej potrawy w rozmiarze 15 x 21 cm;
3) płytę CD zawierającą wersję elektroniczną zdjęcia;
4) zgłoszenie do udziału w konkursie wraz z oświadczeniem, określone w załączniku
nr 1 do Regulaminu;
5) aktualny Regulamin/Statut Koła Gospodyń Wiejskich wraz z listą członków oraz listą osób
niebędących członkami koła, o których mowa w ust. 1 pkt 2, poświadczone „za zgodność
z oryginałem” przez przedstawiciela upoważnionego do reprezentacji Koła wraz z danymi
tej osoby niezbędnymi do kontaktu z organizatorem konkursu (imię, nazwisko, nr telefonu,
e-mail) pozyskanymi przez uczestnika konkursu, o których mowa w załączniku nr 2.
3. Praca konkursowa określona w ust. 2 pkt 1 - 4 musi być podpisana imieniem i nazwiskiem
autora wraz z podaniem jego adresu zamieszkania, nr tel., adresu e-mail oraz nazwy i adresu
Koła, którego jest członkiem lub w którego działalności autor bierze udział; praca powinna być
odpowiednio zabezpieczona, w szczególności na czas wysyłki (np. koperta bąbelkowa).
4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przekazanie wraz z podpisaną pracą konkursową, o
której mowa w § 4 ust 2, zgłoszenia udziału w konkursie wraz z oświadczeniem o treści jak
stanowi Załącznik nr 1 i 2 do Regulaminu konkursu.
5. Autorzy prac z chwilą przekazania ich Dyrektorowi Oddziału Terenowego ARR w Warszawie
i pod warunkiem spełnienia warunków określonych w niniejszym Regulaminie Konkursu stają
się Uczestnikami Konkursu.
6. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedna pracę konkursową, wykonaną indywidualnie
i samodzielnie, wykluczone są prace zbiorowe.
7. Organizator zwalnia uczestników Konkursu z obowiązku informowania o łącznych kosztach
wykonania pracy konkursowej.
§ 5 Kryteria oceny prac konkursowych
1. Ocena zgłoszonych prac konkursowych dokonana będzie przez Komisję powołaną przez
Dyrektora Oddziału Terenowego ARR w Warszawie.
2. Komisja biorąc pod uwagę: Związek składników z regionem – 40%; oryginalność przepisu –
20%; wygląd potrawy (na podstawie przesłanego zdjęcia) – 20%; stopień trudności wykonania –
20% - przyzna nagrody :
1) I miejsce w konkursie,
2) II miejsce w konkursie,
3) III miejsce w konkursie.
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3. Organizator ma prawo do nie przyznania nagrody za dowolne miejsce w konkursie.

Organizacja i przebieg konkursu
§ 6 Ogłoszenie Konkursu
1. Ogłoszenie o konkursie ukazuje się na:
1) stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego: www.arr.gov.pl oraz
2) tablicy ogłoszeń w siedzibie Oddziału Terenowego ARR w Warszawie,
adres: ul. Waszyngtona 146, 04-076 w terminie nie krótszym niż 7 dni przed dniem
ogłoszenia konkursu.
2. Treść ogłoszenia o Konkursie powinna zawierać co najmniej informacje dotyczące:
1) danych Organizatora;
2) przedmiotu konkursu;
3) warunków uczestnictwa w Konkursie;
4) kryteriów oceny prac konkursowych;
5) określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu;
6) terminu składania prac konkursowych;
7) rodzaju i ilości nagród w Konkursie oraz ich wysokości;
8) sposobu komunikowania się z uczestnikami konkursu.
3. Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Warszawie bądź osoba przez niego
wyznaczona.:
1) powołuje i odwołuje Komisję konkursową, która składa się co najmniej z 3-osób;
2) określa organizację oraz tryb pracy sądu konkursowego;
3) unieważnia konkurs, w dowolnym czasie, z następujących przyczyn, gdy:;
a) nie została złożona żadna praca konkursowa,
b) nie złożono co najmniej dwóch prac konkursowych,
c) konkurs nie został rozstrzygnięty przez komisję, niezależnie od przyczyn,
d) praca konkursowa jest obarczona wadą, która nie pozwala na wybór najlepszej pracy
konkursowej zgodnie z prawem i Regulaminem;
4) sprawuje nadzór na Komisją konkursową w zakresie zgodności rozstrzygnięcia konkursu
z Regulaminem konkursu;
5) zatwierdza rozstrzygnięcie konkursu, decyzja Dyrektora OT jest ostateczna i nie przysługuje
od niej odwołanie.
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§ 7 Zgłoszenie prac do Konkursu
1. Prace można dostarczyć Dyrektorowi Oddziału Terenowego korespondencyjnie bądź osobiście
od dnia 24 października do 21 listopada 2011 roku do godziny 15:30 (w przypadku
korespondencyjnego dostarczania decyduje data wpływu do Oddziału Terenowego
w Warszawie). Za datę zgłoszenia przyjmuje się datę dostarczenia pracy do Oddziału
Terenowego ARR w Warszawie. Po wskazanym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.
2. Przekazanie przepisów oraz zdjęć, płyty CD, zgłoszenia do udziału w konkursie
wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Załączniku nr 1 i 2 do Regulaminu Konkursu,
następuje z chwilą dostarczenia ich do siedziby Oddziału Terenowego Agencji Rynku
Rolnego w Warszawie, na adres:
Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Warszawie,
ul. Waszyngtona 146, 04-076 Warszawa .
z dopiskiem na kopercie:
KONKURS
„SMACZNIE, ZDROWO, TRADYCYNIE”

3. Podpisanie i przekazanie zgłoszenia udziału wraz z oświadczeniem Dyrektorowi Oddziału
Terenowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu,
z którymi uczestnik Konkursu obowiązany jest się zapoznać.
4. Koszty wykonania i dostarczenia prac ponosi sam uczestnik.
5. Organizator nie zwraca nadesłanych prac w tym również nagrodzonych.

§ 8 Komisja konkursowa
1. Komisja konkursowa wybiera 3 najlepsze prace konkursowe na podstawie kryteriów
podanych w § 5.
2. Członkowie Komisji konkursowej, przed przystąpieniem do wykonania czynności
w postępowaniu, składają pisemne oświadczenie o zajściu lub braku wystąpienia okoliczności,
wszelkich relacji prawnych lub faktycznych skutkujących ich wyłączeniem z udziału
w postępowaniu po stronie organizatora konkursu, które mogłyby wpłynąć na obiektywne
decyzje w wyborze najlepszych prac konkursowych.
3. Organizator zapewnia, że do czasu wyboru najlepszych prac konkursowych Komisja nie ma
możliwości zidentyfikowania autorów prac.
4. Komisja konkursowa zapoznaje się z pracami konkursowymi po ostatecznym terminie składania
prac podanym w § 7 ust. 1.
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5. Komisja konkursowa jest niezależna w ocenie i wyborze najlepszych prac konkursowych.
6. Komisja konkursowa wyłania 3 laureatów Konkursu nie później niż w ciągu 10 dni roboczych
licząc od dnia ostatecznego terminu składania prac konkursowych podanych w § 7 ust. 1.
7. Komisja przygotowuje uzasadnienie rozstrzygnięcia konkursu w formie protokołu podpisanego
przez wszystkich jej członków.
8. Podpisany protokół z rozstrzygnięcia konkursu Komisja przedstawia Dyrektorowi Oddziału
Terenowego w Warszawie. W przypadku zaistnienia przyczyn podanych w § 6 ust. 3 pkt 3
Komisja może złożyć wniosek do Dyrektora Oddziału Terenowego o unieważnienie konkursu.

§ 9 Zasady wykluczania i unieważnienia Konkursu

1. Uczestnicy niespełniający warunków wymienionych w § 4 Regulaminu podlegają wykluczeniu z
Konkursu przez Dyrektora Oddziału Terenowego ARR w Warszawie.
2. Dyrektor Oddziału Terenowego zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu w dowolnym
czasie bez podania przyczyny.

§ 10 Nagrody

1. Nagrodami rzeczowymi w konkursie ufundowanymi przez Organizatora są:
1) I miejsce w konkursie - robot kuchenny wieloczynnościowy Kenwood Mulipro FP 925
o wartości brutto 651,90 zł;
2) II miejsce -maszynka elektryczna do mięsa Zelmer 886.84 o wartości brutto 332,94 zł;
3) III miejsce - zestaw dwóch patelni (patelnia Grillowa Berghoff Virgo oraz patelnia
Berghoff z pokrywką Virgo) o wartości brutto 270,60 zł- za III miejsce.
2. Nagrody nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie
ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie udziela gwarancji jakości.
Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do jej producenta lub sprzedawcy.
3. Laureat każdego z miejsc I, II oraz III otrzymuje jedną nagrodę.
.
§ 11 Ogłoszenie wyników i wydanie nagród
1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu: 30 listopada 2011r.
2. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej
www.arr.gov.pl oraz w siedzibie Oddziału Terenowego ARR w Warszawie w terminie do 10 dni
roboczych licząc od dnia ostatecznego terminu składania prac konkursowych podanych w § 7
ust. 1.
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3. Niezależnie od powyższego zwycięzcy Konkursu oraz przedstawiciel Koła zostaną w dniu
ogłoszenia wyników rozstrzygnięcia Konkursu powiadomieni przez Dyrektora Oddziału
Terenowego o przyznaniu nagród: listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru oraz
pocztą elektroniczną (e-mail), aby otrzymać nagrodę Uczestnik obowiązany będzie w ciągu 7 dni
od daty otrzymania wiadomości przesłać wiadomość zwrotną zawierającą jego aktualne dane
adresowe.
4. W przypadku niemożności skontaktowania się ze zwycięzcą, lub nie załączenia do zgłoszenia
oświadczenia, o którym mowa w załączniku Nr 1 i 2 Regulaminu nagroda przepada.
5. Podanie nieprawdziwych danych lub niekompletnych danych adresowych uczestnika (w
szczególności nazwiska i adresu zamieszkania), będzie przyczyną odmowy wydania
Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożności lub utrudnienia odbioru nagrody z
przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie. Nagrody nieodebrane
przepadają, w przypadku, jeżeli dwukrotne dostarczenie jej za pośrednictwem poczty okażą się
bezskuteczne.
7. Wręczenie nagród odbędzie się w miejscu i terminie, o którym Dyrektor Oddziału Terenowego
ARR w Warszawie oraz przedstawiciel Koła upoważnionego do jego reprezentacji powiadomi
pisemnie laureatów Konkursu, ale nie później niż w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia
Konkursu. Jeżeli Uczestnik nie będzie mógł odebrać nagrody osobiście, nagrody zostaną
przesłane indywidualnie do każdego ze Zwycięzców drogą pocztowa (Poczta Polska) za
zwrotnym poświadczeniem odbioru. Z wręczenia nagród sporządzony zostanie protokół.
8. Laureaci Konkursu są zwolnieni z zapłaty podatku dochodowego od nagrody, gdyż jednostkowa
wartość nie przekracza 760 zł (art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.).

§ 12 Administrowanie danymi osobowymi

1. Administratorem danych osobowych zebranych w czasie trwania Konkursu jest Dyrektor
Oddziału Terenowego ARR w Warszawie.
2. Dane osobowe gromadzone są przez Dyrektora Oddziału Terenowego wyłącznie na potrzeby:
1) realizacji Konkursu;
2) wyłonienia Laureatów Konkursu;
3) wydania nagród;
4) podania do wiadomości publicznej imienia i nazwiska autora nagrodzonej pracy konkursowej
oraz nazwy i siedziby Koła Gospodyń Wiejskich stosownie do treści § 4 ust 1 Regulaminu.
3. Dyrektor Oddziału Terenowego zobowiązuje się, że dane pozostałych uczestników Konkursu
zostaną niezwłocznie usunięte po jego zakończeniu.
4. Wysyłając dane do konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na: przeprowadzenie Konkursu zgodnie
z niniejszym Regulaminem; na opublikowanie swojego imienia i nazwiska i miejscowości
zamieszkania, informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora i w
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publikacjach wydawniczych Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu, na
potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu.
5. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych
dla celów Konkursu oraz danych przedstawiciela Koła upoważnionego do jego reprezentacji
zgodnie z Regulaminem/Statutem Koła oraz dla usprawiedliwionych celów administratora
danych, mając jednocześnie prawo do ich poprawiania. Oświadczenie o wyrażeniu zgody
nadesłane na przetwarzanie danych stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu.
6. Dane osobowe Uczestników Konkursu przedstawiciela Koła będą chronione przez Dyrektora
Oddziału Terenowego w Warszawie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2002r Nr 101, poz. 926).Uczestnikom konkursu Przysługuje prawo dostępu do treści swoich
danych osobowych oraz do ich poprawiania.

§ 13 Postanowienia końcowe

1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do bezterminowego wykorzystania nagrodzonych
przepisów oraz zdjęć konkursowych w całości lub części opisanych w § ust. 2 (wraz z imieniem
i nazwiskiem autora) na cele działań promocyjnych i informacyjnych mających na celu
promowanie produktów rolnych i żywnościowych, metod produkcji a także systemów jakości
produktów rolnych i żywnościowych zgodnych ze statutową działalnością Agencji Rynku
Rolnego a zatwierdzenie rozstrzygnięcia konkursu przez Dyrektora Oddziału Terenowego w
Warszawie jest równoznaczne z przejściem praw autorskich na rzecz Organizatora bez prawa do
wynagrodzenia twórcy.
2. Dyrektor Oddziału Terenowego, przechowuje dokumentację konkursu przez okres 4 lat, od dnia
ustalenia wyników konkursu w sposób gwarantujący jej nienaruszalność.
3. Treść regulaminu w pełnym brzmieniu jest dostępna do wglądu w siedzibie Oddziału
Terenowego Agencji Rynku Rolnego adres: ul. Waszyngtona 146, 04-076 Warszawa
oraz na stronie internetowej www.arr.gov.pl.
4. Osobami upoważnionymi do kontaktu z uczestnikami konkursu w zakresie wszelkich pytań,
uwag i wyjaśnień dotyczących regulaminu konkursu jak również przekazywania prac wraz ze
zgłoszeniem udziału w konkursie są:
a) Anna Bogdan, tel. (022) 515-81-55, e-mail a.bogdan@arr.gov.pl,
b) Andrzej Kołodziejczyk tel. (022) 515-81-56, e-mail a.kolodziejczyk@arr.gov.pl,
fax (022) 515-81-56
5. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym konkursem należy kierować na adres: Oddział
Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, ul. Waszyngtona 146, 04-076.
6. Naruszenie postanowień Regulaminu przez uczestnika będzie skutkowało jego wykluczeniem
uczestnictwa w Konkursie.
7. Postanowienia Regulaminu stanowią podstawę do prowadzenia Konkursu, a ich interpretacja
należy do Komisji konkursowej.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn
od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu uczestnika, jak
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również nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez niego działania Poczty Polskiej
oraz firm świadczących usługi kurierskiej.
9. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub
osoby trzeciej przez Uczestników Konkursu. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje
odebraniem prawa do nagrody.
10. W trakcie trwania konkursu Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany zapisów w treści
Regulaminu oraz jego załącznikach w każdym czasie jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie
warunków uczestnictwa w Konkursie.
11. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego i ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
12. Integralną częścią Regulaminu jest Załącznik Nr 1 i 2.
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Załącznik nr 1
do Regulaminu konkursu
„Smacznie, Zdrowo, Tradycyjnie”

(data wpływu)
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE POD HASŁEM
„SMACZNIE , ZDROWO, TRADYCYJNIE”*
I
…………………..……………..…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

(Imię i nazwisko, adres, kod pocztowy, nr tel, e-mail Uczestniak pracy konkursowej)
…………………….…………………………………………………………………………………………
(Nazwa, siedziba, adres, kod pocztowy Koła Gospodyń Wiejskich)

II
OŚWIADCZENIE*
UCZESTNIKA KONKURSU
1.
2.

3.

Akceptuję w całości postanowienia Regulaminu Konkursu „SMACZNIE, ZDROWO, TRADYCYJNIE”
organizowanego przez Agencję Rynku Rolnego z siedzibą w Warszawie i wyrażam zgodę na przeprowadzenie
konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem.
Zgłaszam przepis potrawy regionalnej wraz z jej zdjęciem do Konkursu, które nie były kiedykolwiek
publikowane przez osoby trzecie i są wolne od jakichkolwiek praw osób trzecich, jednocześnie autor pracy
zobowiązuje się do ponoszenia odpowiedzialności cywilnoprawnej z tytułu wad prawnych powyższej pracy
Przekazuję, pracę, tj. przepis potrawy w formie maszynopisu lub wydruku komputerowego na papierze
piśmienniczym w formacie A4 oraz zdjęcie potrawy w formie wydruku kolorowego gotowej potrawy
w rozmiarze 15x21, płytę CD zawierającą wersję elektroniczną zdjęcia, wykonane zgodnie z Regulaminem
Konkursu oraz zobowiązuję się do przeniesienia na Organizatora majątkowych praw autorskich do pracy
oraz do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania pracą w całości i we fragmentach z
możliwością jej przetwarzania do wydruku kolorowego, do wydania go na elektronicznych nośnikach
informacji na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, państw Unii Europejskiej, innych państw, w których
podejmowana będzie działalność promocyjna , informacyjna mająca na celu promowanie produktów rolnych i
żywnościowych, metod produkcji a także systemów jakości produktów rolnych i żywnościowych zgodnych ze
statutową działalnością Agencji Rynku Rolnego, bez ograniczenia egzemplarzy oraz liczby wydań we
wszystkich wersjach językowych na czas nieograniczony, na wszystkich znanych w dniu przeniesienia
polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawach autorskich i
prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) w tym:
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a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy - wytwarzania określoną techniką egzemplarzy pracy,
w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono pracę - wprowadzania
do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania pracy w sposób inny niż wcześniej wymieniony - publicznego
wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, wykorzystania
w ramach webcastingu, a także publicznego udostępniania pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć
do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
d) w zakresie tworzenia i rozpowszechniania dzieł zależnych zrealizowanych przy wykorzystaniu pracy
- korzystania z nich na wszystkich polach eksploatacji określonych od lit. a do c ust. 3, we wszystkich
wersjach językowych, na rzecz Organizatora.
4.

Zobowiązuję się przenieść na zamawiającego nieograniczone prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych
praw autorskich do opracowań pracy we wszystkich wersjach językowych na wszystkich znanych w dniu
przeniesienia polach eksploatacji określonych od lit. a do c ust. 3.

5.

Powierzam Organizatorowi Konkursu wykonywanie przysługujących mi osobistych praw autorskich,
w szczególności Organizator uprawniony jest do:
a) dokonywania wszelkich zmian w pracy, w tym również do wykorzystywania go w części lub w całości,
łączenia z innymi utworami oraz nadzoru nad sposobem korzystania z pracy,
b) podejmowania decyzji o wykonywaniu prawa autorstwa pracy tj. do podejmowania decyzji
o oznaczeniu pracy imieniem oraz nazwiskiem lub rozpowszechniania jej anonimowo,

c) do decydowania o pierwszym udostępnieniu pracy publiczności bez dodatkowego wynagrodzenia.
Zobowiązuje się do niewykonywania wobec Organizatora przysługujących mi osobistych praw autorskich,
Organizator ma prawo zbyć nabyte prawa lub upoważnić osoby trzecie do korzystania z uzyskanych zezwoleń.
u sporządzonego w formie maszynopisu lub wydruku komputerowego A 4, egzemplarza zdjęcia w formie
wydruku kolorowego gotowej potrawy wraz z przepisem w rozmiarze 15x21 cm, płyty CD zawierającej wersję
elektroniczną zdjęcia przepisu i zdjęcia potrawy,
7. Wyrażam zgodę na przejście praw autorskich, o których mowa w ustępie trzecim oświadczenia oraz prawa
zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do pracy oraz prawa własności do egzemplarza:
przepisu potrawy regionalnej w formie maszynopisu lub wydruku komputerowego na papierze piśmienniczym
formacie A4, zdjęcia gotowej potrawy w formie wydruku kolorowego w rozmiarze 15x21cm, płyty CD
zawierającej wersję elektroniczną zdjęcia – z chwilą nagrodzenia pracy tj. zatwierdzenia rozstrzygnięcia
Konkursu przez Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Warszawie,
8. Oświadczam, że wraz z przeniesieniem praw majątkowych przenoszę na Organizatora konkursu nośniki na
których dostarczyłem pracę,
9. Jestem świadoma/y możliwości opublikowania pracy w dowolnej formie przez Organizatora lub osoby trzecie,
którym Organizator zleci taką publikację,
10. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika Konkursu dla potrzeb niezbędnych dla
prawidłowego przebiegu Konkursu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997
roku (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
6.

11. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia
praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem z przepisu potrwały oraz
zdjęć gotowej potrawy, Uczestnik pokryje koszty i zapłaci odszkodowanie związane z roszczeniami takich
osób.
12. Oświadczam, że za wykonanie oraz dostarczenie nagrodzonej pracy zgodnie z Regulaminem konkursowym i
przeniesienie do pracy: majątkowych praw autorskich oraz przeniesienie prawa do wykonywania zależnych
praw autorskich do opracowań pracy na wymienionych w oświadczeniu wszystkich polach eksploatacji, o
których mowa w ust. 3 i 4 oświadczenia oraz za niewykonywanie wobec Organizatora przysługujących mu
osobistych praw autorskich oraz za przeniesienie własności egzemplarza: przepisu potrawy, zdjęcia gotowej
potrawy, nośników elektronicznych w formach opisanych jak w ust. 3 - wynagrodzenie nie przysługuje.

……………………………………………

…………………………………………..

*miejscowość i data

* Czytelny podpis autora pracy
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Załącznik nr 2
do Regulaminu konkursu
„Smacznie, Zdrowo, Tradycyjnie”

Dane przedstawiciela Koła gospodyń Wiejskich:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………….
(Imię i nazwisko, nr tel., e-mail osoby upoważnionej do reprezentacji
Koła Gospodyń Wiejskich, zgodnie z regulaminem Koła, nazwa, adres i siedziba koła)
O Ś W I A D C Z E N I E*
PRZEDSTAWICIELA KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH
1.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych nadesłanych przez uczestnika konkursu
w niniejszym zgłoszeniu konkursowym dla potrzeb niezbędnych dla prawidłowego przebiegu Konkursu
SMACZNIE, ZDROWO, TRADYCYJNIE, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29
sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

2.

Oświadczam, że autor zgłoszonej do konkursu pracy jest aktualnie /pełnoletnim członkiem Koła*/ /lub
osobą fizyczną niebędącą członkiem Koła związanym swoim charakterem pracy ze środowiskiem wiejskim
woj. mazowieckiego*/, jeżeli regulamin Koła przewiduje udział takiej osoby w jego działalności, stosownie
do treści art. 22 ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno – zawodowych organizacjach rolników
(Dz. U. Nr 32, poz. 217, z późn. zm.)

_______________
* zakreśl odpowiednio
…………………………………..
miejscowość i data

………………………………………………..
imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania
Koła Gospodyń Wiejskich (wymagany czytelny podpis)

UWAGA!:
* zgłoszenie udziału w konkursie wraz z oświadczeniem powinno być złożone na formularzu stanowiącym
załącznik nr 1 do Regulaminu oraz czytelnie podpisane, prace nadesłane, złożone bez ww. wymogów nie będą brały
udziału w konkursie

11

