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Regulamin przyjmowania przepisów kulinarnych do publikacji  

pn. „Pasztety, paszteciki, gąski i przekąski” 

 

 

§1 Zasady ogólne 

 

1. Organizatorem projektu oraz wydawcą publikacji pn. „Pasztety, paszteciki, gąski           

i przekąski” tworzonej w ramach XV Ogólnopolskiego Festiwalu Pasztetników                    

i Potraw z Gęsi jest Stowarzyszenie „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”, dalej 

w treści niniejszego Regulaminu określany jako „Organizator”. 

2. Do publikacji należy zgłaszać przepisy na pasztety lub potrawy z gęsiny. 

3. Autorskie przepisy zebrane od Uczestników i Uczestniczek zgodnie z niniejszym 

Regulaminem zostaną wydane w formie publikacji w wersji drukowanej. 

4. Wyboru przepisów dokonuje Organizator na zasadach opisanych w §2 niniejszego 

Regulaminu. 

5. Publikacja zostanie wydana w 2020 roku i będzie dystrybuowana bezpłatnie 

na zasadach określonych przez Organizatora. 

6. Poprzez realizację zadania zostaną osiągnięte następujące cele: 

-promowanie regionalizmu Gminy Ostrzeszów 

- rozpowszechnianie informacji na temat tradycji kulinarnej, 

- podtrzymywanie tradycji regionalnych oraz upowszechnianie tradycji ludowej, 

- rozpowszechnianie wiedzy na temat dobrodziejstw mięsa gęsiego, 

7. Przepisy kulinarne do publikacji może nadesłać każdy mieszkaniec Gminy Ostrzeszów. 

8. Osoby małoletnie mogą nadesłać przepisy, jednak są zobowiązane do przedstawienia 

w formie pisemnej zgody obojga rodziców/opiekunów prawnych, co do udziału 

w projekcie, a także co do akceptacji niniejszego Regulaminu i wynikających z niego 

postanowień (w tym co do udzielenia licencji do publikacji przepisów i zdjęć 

oraz zezwolenia na korzystanie z wizerunku). 

 

§2 Zasady przekazywania przepisów oraz sposób wyboru przepisów 

 

1. Nabór przepisów rozpoczyna się 7 lipca 2020 roku kończy się 21 lipca 2020 roku. 

2. Przepisy przyjmowane są przez Organizatora w formie elektronicznego dokumentu 

tekstowego „Microsoft Word” w następujący sposób: 

– wyłącznie drogą elektroniczną, wysyłając na adres: olgd@olgd.org.pl. 

3. Uczestnicy/Uczestniczki do złożonego przepisu mają obowiązek załączyć fotografie 

własnego autorstwa, ilustrujące danie wykonane na podstawie zgłaszanego przepisu. 

Organizator z chwilą przekazania mu fotografii, uzyskuje niewyłączną, nieodpłatną 

licencję do korzystania z nich na wszystkich polach eksploatacji. Za naruszenie praw 

autorskich do fotografii, dóbr osobistych osób utrwalonych na fotografii oraz prawa 

do wizerunku tych osób, odpowiada Uczestnik/Uczestniczka. 



4. Wyboru przepisów, które zostaną udostępnione w publikacji dokonuje Kapituła 

oceniająca wskazana przez Organizatora,  kierując się następującymi kryteriami: 

– adekwatnością do idei publikacji; przepisy do wykorzystania przy przygotowywaniu 

dań składających się z gęsiny, 

–pomysłowością, 

– prostotą wykonania, 

– precyzją w opisie wykonania, praktycznymi radami towarzyszącymi temu opisowi. 

5. W przypadku nadesłania przepisu na to samo danie przez różnych 

Uczestników/Uczestniczki o umieszczeniu przepisu zdecyduje Kapituła oceniająca.  

6. Organizator ma prawo do korekty treści przepisów nadesłanych 

przez Uczestników/Uczestniczki, w wypadku stwierdzenia oczywistych pomyłek lub 

błędów, a także do nieumieszczania przepisu w publikacji. 

7. Kapituła oceniająca dokona wyboru trzech wyjątkowych przepisów, których autorzy 

zostaną wyróżnieni nagrodami w formie upominków rzeczowych. 

 

§3 Prawa autorskie i ochrona danych osobowych 

 

1. Uczestnik/Uczestniczka z chwilą przesłania formularza zgłoszeniowego oświadcza, 

że jest autorem/autorką przepisu lub ma do niego prawa autorskie. Zabronione jest 

kopiowanie 1:1 przepisów z książek kucharskich, czasopism i internetu. 

2. Jeśli przepis jest inspirowany innym w stopniu większym niż 70%, należy podać 

autora pierwowzoru i źródło, z którego pochodzi. 

3. Organizator nie będzie dokonywać weryfikacji nadesłanych przepisów pod kątem 

naruszenia praw autorskich innych osób. Za naruszenie praw autorskich 

majątkowych  i osobistych odpowiada Uczestnik/Uczestniczka. 

4. Organizator uzyskuje prawo do korzystania z nadesłanych przepisów i zdjęć potraw 

na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności do ich udostępnienia                 

w publikacji. 

5. Uprawnienia, o których mowa powyżej przysługują Organizatorowi nieodpłatnie. 

6. Zgłoszenie do udziału w projekcie (przesłanie pliku z przepisem) jest jednoznaczne 

z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika/Uczestniczki 

dla celów związanych z stworzeniem publikacji. 

7. W związku z obowiązywaniem 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 (ogólne rozporządzenie                      

o ochronie danych), dalej „RODO”, niniejszym informujemy, że:  

a) administratorem danych osobowych uczestnika oraz opiekuna 

niepełnoletniego uczestnika jest Stowarzyszenie „Ostrzeszowska Lokalna 

Grupa Działania”, 

b) w związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnik i opiekun 

niepełnoletniego uczestnika może skontaktować się z wyznaczonym przez 

Administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem email: 

olgd@olgd.org.pl,  

c) dane osobowe uczestnika i opiekuna niepełnoletniego uczestnika 

przetwarzane będą w celu:  



  przeprowadzenia i realizacji publikacji, w tym opublikowania imienia i nazwiska 

autora przysłanego przepisu oraz zdjęcia potrawy – na podstawie wyrażonej 

zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO,   

  wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym 

obowiązków podatkowych, księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,  

d) dane osobowe uczestnika i opiekuna niepełnoletniego uczestnika będą 

przetwarzane przez upoważnionych pracowników i współpracowników 

Administratora. Odbiorcami danych osobowych są podmioty świadczące usługi na 

rzecz administratora, w tym usługi związane z obsługą informatyczną, czy też 

prawną. 

 

§4 Postanowienia końcowe 

 

1. Przepisy nadesłane w ramach projektu, a także dołączone do nich zdjęcia nie będą 

zwracane, a nieopublikowane zostaną przekazane do archiwum Organizatora. 

2. Poprzez przesłanie pliku z przepisem oraz zdjęcia potrawy, w sposób określony w §2 

niniejszego Regulaminu, Uczestnik/Uczestniczka dokonuje pełnej akceptacji 

Regulaminu i wynikających z niego postanowień, a także udziela zgody 

na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych. Więcej informacji 

na temat danych osobowych i praw autorskich zawiera §3 niniejszego Regulaminu. 

3. W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub w wypadku 

konieczności interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzygnięcie w tym 

zakresie należy do wyłącznej kompetencji Organizatora. 


