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REGULMIN  

akcji 

 „Nasze tradycje, nasze zwyczaje, nasze smaki”. 

(dalej: „Akcja”) 

 
  

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1.1 Organizatorem Akcji  jest Stowarzyszenie Polska Akademia Smaku (dalej: „Organizator”).  
1.2 Patronatu Honorowego nad Akcją udzielił Starosta Poznański. 
1.3 Partnerem Akcji jest Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna (PLOT). 
1.4 Uczestnikami Akcji mogą być osoby fizyczne lub grupy osób (dalej: „Uczestnik”) w tym także osoby 
zawodowo zajmujące się kulinariami i/lub prowadzące działalność gastronomiczną. 
1.5 Udział w Akcji jest dobrowolny i bezpłatny.  
1.6 Zasady Akcji zawarte są w niniejszym Regulaminie.  
1.7 Poprzez przystąpienie do Akcji uczestnicy akceptują zasady zawarte w Regulaminie.  
 

§2. CEL I PRZEDMIOT AKCJI 
 
2.1 Celem Akcji jest dokumentacja i upowszechnianie wiedzy na temat rodzinnych tradycji i zwyczajów 
kulinarnych w Wielkopolsce, a szczególnie na terenie dzisiejszego Powiatu Poznańskiego. 
2.2 Celem dodatkowym Akcji jest pobudzenie międzypokoleniowej integracji rodzinnej w zakresie 
kultury stołu, kulinariów oraz budowanie świadomości w zakresie niemarnowania żywności i 
szanowania zasobów planety. 
2.3 Przedmiotem Akcji jest zaprezentowanie w formie opisowej, fotograficznej i/lub audio-wizualnej 
rodzinnych tradycji, zwyczajów i przepisów kulinarnych wraz ze sposobami ich przygotowywania i 
podawania (dalej: „Prace”). 
 
 
 

§3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZGŁASZANYCH PRAC 
 

3.1 Uczestnik Akcji może przysłać  jedną lub kilka prac.  
3.2 Prace muszą spełniać następujące wymagania:  
3.2.1 Praca nie powinna przekraczać: 
- 4 stron znormalizowanego wydruku komputerowego formatu A4;  
- 10 zdjęć w formacie jpg lub pdf i/lub; 
- 3-5 minut materiału audio-wizualnego w formacie mp4.  
3.2.2 Nazwa pliku powinna zawierać imię i nazwisko autora oraz tytuł (np. Jan Kowalski – rodzinna 
tradycyjna baba wielkanocna)  
3.3 Do Akcji można zgłaszać Prace, których autorem jest osoba zgłaszająca lub osoby z nią 
spokrewnione.  
3.4 Prace mogą być realizowane i zgłaszane indywidualnie lub zespołowo.  
3.5 Prace zgłaszane do Akcji nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób 
trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści 
powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe, obrażających uczucia innych osób, w tym również 
uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo tematykę rasistowską, naruszające prawo do 



                           

prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez 
zgody uprawnionych.  
 

 
§4. ZASADY UDZIAŁU W AKCJI 

 
4.1 Prace należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: polskaakademiasmaku@gmail.com 
w terminie do 31 sierpnia 2020 r.  
4.2 Praca nadesłana do Akcji musi zawierać:  
4.2.1 wypełniony i podpisany formularz „Oświadczenia autora pracy i zgody autora pracy na 
przetwarzanie i publikację danych osobowych” (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu) lub 
formularz „Oświadczenia opiekuna prawnego autora pracy i zgody opiekuna prawnego autora pracy 
na przetwarzanie i publikację danych osobowych” (zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu);  
4.3 Praca nadesłana do Akcji w formie elektronicznej musi zawierać plik przesłany e-mailem w formie 
załącznika/załączników.  
4.4 Do transferu danych uczestnik  może używać systemów takich jak WeTransfer. 
4.5 Prace niespełniające warunków określonych w Regulaminie Akcji, nie będą brały w niej udziału.  
 
 

§5. PRAWA AUTORSKIE I INNE 
 

5.1 Przystępując do Akcji, uczestnik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe 
do utworu, który zgłasza w Akcji oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.  
5.2 Nadesłanie prac do Akcji jest równoznaczne z udzieleniem  organizatorowi nieodpłatnej 
niewyłącznej licencji na korzystanie z tego utworu bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na 
wszystkich polach eksploatacji, a szczególnie:  
(a) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;  
(b) wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą;  
(c) użyczenie egzemplarzy utworu;  
(d) publiczne, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie;  
(e) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i 
w czasie przez siebie wybranym.  
5.3 Autor Prac  wyraża zgodę na publikację na stronie internetowej, w mediach oraz w mediach 
społecznościowych, a także na innych nośnikach elektronicznych i tradycyjnych nadesłanej pracy przez 
Organizatora, Patronów i Partnerów Akcji, a także na wykorzystanie pracy w celach promocyjnych i 
statutowych Organizatora.  
 

 
§6. WYRÓŻNIENIA 

 
6.1 W ramach Akcji jej uczestnikom mogą zostać przyznane okolicznościowe dyplomy oraz symboliczne 
upominki rzeczowe.  
6.2 Wyróżnieni uczestnicy Akcji (w przypadku osób niepełnoletnich wraz z opiekunami) otrzymają 
zaproszenie na spotkanie podsumowujące Akcję, podczas którego zostaną wręczone pamiątkowe 
dyplomy i upominki.  
6.3 Dodatkowo prace wybranych uczestników Akcji będą prezentowane podczas działań w ramach 
kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej tradycji i zwyczajów kulinarnych mieszkańców 
Wielkopolski.  
6.4 Organizator nie pokryje kosztów przejazdu związanych z udziałem w spotkaniu podsumowującym 
Akcję. 
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§7. ZASADY WYRÓŻNIANIA PRAC 
 

7.1 W celu oceny i wyróżnienia prac Organizator powoła Komisję Oceniającą,  
7.2 Prace zgłoszone do Akcji będą oceniane zgodnie z poniższymi kryteriami oceny:  
7.2.1 zgodność Pracy z tematem Akcji;  
7.2.2 innowacyjność w przygotowaniu Pracy – wykorzystanie ciekawych  i niestandardowych  form  
7.2.3 szczególnie osadzona w tradycji i wyróżniająca cecha opisowa pracy łącząca ją z  terenem i 
historią regionu Wielkopolski 
 

§8. POZOSTAŁE ZAPISY 
 
 
8.1 Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wybranych Prac, również w materiałach 
promocyjnych, w wydawnictwach okolicznościowych i materiałach prasowych oraz w Internecie. 
Prawo to Organizator zastrzega sobie bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. W związku z 
publikacją drukowaną lub elektroniczną nie jest przewidziane jakiekolwiek wynagrodzenie.  
8.2 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub przesunięcia terminów Akcji 
w każdym czasie oraz zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.  
8.3 Wszelkie informacje na temat Akcji udzielane są e-mailowo poprzez korespondencję na adres: 
polskaakademiasmaku@gmail.com 
 
 

§9. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH 
 

9.1 Administratorem danych podanych przez Uczestnika Akcji jest Stowarzyszenie Polska Akademia 
Smaku z siedzibą w Poznaniu.  
9.2 Dane osobowe podane przez Uczestnika Akcji, będą przetwarzane w celu organizacji, promocji i 
przeprowadzenia Akcji, publikacji informacji o uczestnikach Akcji oraz ich prac na stronie internetowej 
Organizatora, jego patronów i partnerów a także w działalności edukacyjno-informacyjnej oraz w 
mediach w związku z promocją działalności dokumentacyjnej i edukacyjnej, a także w celach 
archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 [1] o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO,  
9.3 Dane osobowe osób wyróżnionych mogą być przekazane fundatorom upominków rzeczowych w 
celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem tych upominków. 
9.4 Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, 
którym jest:  
9.4.1 umożliwienie uczestnikom Akcji wzięcia w nim udziału,  
9.4.2 umożliwienie przeprowadzenia Akcji,  
9.4.3 opublikowanie informacji o uczestnikach. 
9.5 Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. RODO.  
9.6. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej 
określonych celów.  
9.7 Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do:  
9.7.1 dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  
9. 7.2 sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich 
usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku 
wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;  
9.7.3 ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;  
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9.7.4 wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa)  
9.8 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi 
zorganizowania Akcji, powiadomienia uczestników o przyznaniu wyróżnień oraz przetwarzaniem 
danych w związku z prowadzoną działalnością dokumentacyjno-edukacyjno-informacyjną w ramach 
upowszechniania wiedzy o tradycjach i zwyczajach kulinarnych regionu. 
9.9 Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników Akcji oraz osób wskazanych w 
załącznikach do ww. Regulaminu w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu, w tym profilowaniu.  
________________________________________  
[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej RODO 


