REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO
„UNIEJOWSKIE BOGUMIŁKI”

§1
ORGANIZATOR
1. Organizatorem konkursu kulinarnego „Uniejowskie Bogumiłki”, zwanego dalej „konkursem”,
jest Urząd Miasta w Uniejowie, ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów.
2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym
momencie jego trwania.

§2
CEL KONKURSU
1. Pozyskanie przepisu i receptury na wyrób cukierniczy, który stanie się symbolem Uniejowa i
pełnić będzie funkcję elementu promującego miasto.
2. Podstawowa lista składników, sposób przygotowania i kształt zwycięskiego wyrobu, będą
nierozerwalnymi elementami wyrobów cukierniczych, które w przyszłości będą miały prawo
do używania nazwy „Uniejowski Bogumiłek” / „Uniejowska Bogumiłka”.
3. „Uniejowskie Bogumiłki” będą mogły być wyrabiane przez dowolnych producentów, którzy
spełnią warunki z punktu 2 & 2.

§3
UCZESTNICY
1. W konkursie mogą wziąć udział:
a) osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia,
b) dowolne organizacje, np. firmy, cukiernie, piekarnie, koła gospodyń wiejskich,
gospodarstwa agroturystyczne itp. (z tej samej organizacji dodatkowo nie może zgłosić się
osoba fizyczna jako oddzielny uczestnik ze swoim produktem).
2. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy, współpracownicy lub przedstawiciele
organizatora, członkowie komisji oceniającej potrawy oraz najbliżsi członkowie ich rodzin.

§4
KOMISJA KONKURSOWA
1. W skład Komisji konkursowej wejdzie 5 osób wybranych przez Organizatora.
2. Komisja konkursowa oceni zgłoszone wyroby na podstawie kryteriów określonych w punkcie
1 § 7 niniejszego Regulaminu.
3. Do zadań Komisji należy w szczególności:
a) osobiste obejrzenie i ocena wyglądu zgłoszonych produktów
b) spróbowanie smaku zgłoszonych produktów
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§5
ZGŁOSZENIA I WARUNKI KONKURSU
1. Wymogiem koniecznym uczestnictwa w konkursie jest spełnienie łącznie następujących
warunków:
a) dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do Regulaminu)
drogą elektroniczną na adres: smaki@uniejow.pl lub złożenie osobiście w Dziale Promocji
Urzędu Miasta w Uniejowie, ul. Bł. Bogumiła 13, pokój nr 6, I piętro.
Kartę zgłoszenia można pobrać ze strony www.uniejow.pl (zakładka: Urząd, Pliki do
pobrania) lub pobrać w wersji papierowej w Dziale Promocji Urzędu Miasta w Uniejowie.
b) dołączenie do formularza zgłoszeniowego dobrej jakości zdjęcia przedstawiającego
gotowy produkt wykonany na podstawie zgłoszonego przepisu
c) udostępnienie produktu w celu degustacji przez Komisję konkursową w wyznaczonym
terminie.
d) akceptacja Regulaminu konkursu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z organizacją konkursu,
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. 2018
poz. 1000) poprzez złożenie własnoręcznego czytelnego podpisu.
2. W przypadku złożenia niekompletnego formularza zgłoszenia nie będzie on rozpatrywany.
3. Uczestnicy przygotowują w ramach konkursu wyrób cukierniczy, który stanie się symbolem
Uniejowa (tak, jak np. toruńskie pierniki, papieskie kremówki czy rogale marcińskie). Wyrób
powinien nadawać się do zabrania dla bliskich lub znajomych jako upominek z Uniejowa.
4. Uczestnik udostępnia 5 porcji „Bogumiłków” do oceny dla Komisji konkursowej wraz z
dokładną listą składników i opisem sposobu przygotowania. Udostępnienie zgłoszonego
przysmaku do oceny Komisji odbędzie się w określonym miejscu i czasie, o czym uczestnicy
konkursu zostaną wcześniej poinformowani.
5. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do przygotowania produktu z własnych składników,
następnie przyniesienia go na miejsce wyznaczone przez Organizatora. Premiowane będzie
zastosowanie składników pochodzących z Gminy Uniejów.
6. Jeden uczestnik może zgłosić tylko jeden wyrób wraz z przepisem.
7. Przepis powinien być podzielony na listę składników podstawowych, które zdaniem uczestnika
stanowią o smaku i kształcie wyrobu i składników opcjonalnych, które mogą być
modyfikowane.
8. Uczestnik zgadza się również i oświadcza, że w przypadku otrzymania nagrody, w zamian za tę
nagrodę, przechodzą na Organizatora, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, wszelkie
majątkowe prawa autorskie do zgłoszonego wyrobu. Przeniesienie praw autorskich zachodzi
na następujących polach eksploatacji: zwielokrotnianie i utrwalanie produktu, użyczanie oraz
wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie, używanie w różnych formach wydawniczych i
multimedialnych, w tym w reklamach i promocji w telewizji, na nośnikach papierowych,
magnetycznych, optycznych i filmowych. Organizator nabywa te prawa z chwilą wydania
uczestnikowi nagrody na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego.
9. Zwycięzca ma prawo do umieszczenia informacji o przyznanym tytule Laureata konkursu
„Uniejowskie Bogumiłki” w działaniach promocyjnych swojej działalności, nie może jednak
ujawniać receptury na zwycięski produkt.
10. Zwycięzca konkursu będzie stałym członkiem kapituły konkursu na najlepszą Bogumiłkę roku,
który każdego roku rozpisywany będzie przez Gminę Uniejów.
11.
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§6
HARMONOGRAM KONKURSU
1. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 30 września 2019 r. o godz. 15.00.
2. Prezentacja konkursowa, degustacja potraw i ocena potraw konkursowych przez Komisję
konkursową odbędzie się w dniach 28-29 listopada 2019 r. przy okazji Międzynarodowego
Forum Inteligentnego Rozwoju w godzinach i miejscu podanych przez Organizatora w
późniejszym terminie.
3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta w Uniejowie:
www.uniejow.pl, www.kulinarny.uniejow.pl, a także podane do publicznej wiadomości w
lokalnej prasie i czasopiśmie samorządowym „Uniejowskie Strony”.

§7
KRYTERIA OCENY PRZEZ KOMISJĘ KONKURSOWĄ
1. Oceny smakołyków dokona Komisja konkursowa powołana przez Organizatora. Komisja
oceniając produkty weźmie pod uwagę:
a) smak
b) wygląd / estetykę
c) związek z regionem
d) atrakcyjność i oryginalność receptury, pomysłowość
e) zgodność z tematem konkursu i wymaganiami Regulaminu
f) sposób podania
2. Komisja Konkursowa może nie wybrać laureata, jeśli żaden ze zgłoszonych kandydatów nie
spełni wymagań.
3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

§8
NAGRODY
1. Komisja konkursowa przyzna 1 główną nagrodę pieniężną w wysokości 2000 zł netto.
2. Nagrodę należy odebrać osobiście (za okazaniem dowodu tożsamości ze zdjęciem) w Urzędzie
Miasta Uniejów przy ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów, od poniedziałku do piątku w
godzinach 8.00-16.00. w ciągu 14 dni od daty oficjalnego ogłoszenia wyników konkursu.
Przyznana zwycięzcy nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę rzeczową. Nie jest również
możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim.
3. Z wydania nagrody spisuje się protokół odbioru.

§9
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych zbieranych na potrzeby przeprowadzenia i promocji Konkursu jest
Urząd Miasta w Uniejowie. Dane są szczególnie chronione przy zastosowaniu środków
zgodnych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (art. 29 Rozporządzenia Parlamentu
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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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych).
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie przez uczestnika lub
niewyrażenie przez niego zgody na ich przetworzenie w celu niezbędnym dla przeprowadzenia
konkursu uniemożliwia jego uczestnictwo w konkursie.

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do umieszczania informacji o produktach
konkursowych w swoich materiałach i kampaniach promocyjnych, jako element promujący.
2. Regulamin konkursu jest udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora, a także na stronie
internetowej Urzędu Miasta w Uniejowie.
3. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy Regulamin, ustala Organizator.
4. Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu (0-63) 288 97 53.
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