KONKURS „KULINARNY ZIOŁOWY PRZYSMAK”
„IX NADBUŻAŃSKIE ZIOŁOWE SPOTKANIA” 17 CZERWCA 2018 r.

KARTA ZGŁOSZENIA
I. Dane uczestnika konkursu (prosimy o wypełnienie drukowanymi literami)

1. Imię i nazwisko osoby
prezentującej potrawę
(wypełnia każdy uczestnik indywidualny)

2. Nazwa organizacji
(wypełnia uczestnik zbiorowy oraz uczestnik
indywidualny reprezentujący organizację)

3. Dokładny adres uczestnika
4. Numer telefonu, e-mail**
II. Oświadczenia regulaminowe
Oświadczam, że potrawa przedstawiona do konkursu została sporządzona i dostarczona z zachowaniem zasad
higieny oraz wykonana z surowców nie zagrażających zdrowiu i życiu.

Podpis uczestnika konkursu

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” do celów
związanych z udokumentowaniem konkursu.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny
Bugu” z siedzibą w Drohiczynie przy Warszawskiej 51 lok.7
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udokumentowania oraz rozliczenia konkursu i/lub przesyłania
informacji dotyczących działalności Stowarzyszenia i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podpis uczestnika konkursu
** Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa działania – Tygiel Doliny
Bugu” w celu przesyłania informacji dotyczących działalności Stowarzyszenia

** Podpis uczestnika konkursu

III. Informacje o potrawie konkursowej
1. Nazwa / rodzaj:

2. Kategoria:
I – przystawka, przekąska - Tak

*

II - danie wegetariańskie - Tak

*

*
III - deser - Tak
* proszę o zaznaczenie w jakiej kategorii zgłaszają Państwo potrawę

3. Składniki – rodzaj i ilość:

4. Opis sposobu wykonania:

5. Uzasadnienie, na czym polega nawiązanie do tradycji kulinarnych:

