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Załącznik nr 1 do Regulaminu 
Konkursu Kulinarnego „WIELKIE GOTOWANIE” 

dla restauracji na przygotowanie najlepszej potrawy rybnej 

 

Zgłoszenie udziału w Konkursie Kulinarnym 

„WIELKIE GOTOWANIE” 

dla restauracji na przygotowanie najlepszej potrawy rybnej 

organizowanym przez Stowarzyszenie 

Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina 

 

Imię i nazwisko/Nazwa restauracji .......................................................................................... 

Adres do korespondencji:........................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Numer telefonu: .............................................. Adres e-mail: ………………………..……… 

 

Składniki, ich gramatury, sposób przyrządzenia, miejsce pochodzenia oraz sposób 

serwowania dania/potrawy: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
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Uczestnik konkursu, składając swój podpis na karcie zgłoszenia, oświadcza, że: 

 

1. Przenosi nieodpłatnie na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do przepisów 

potraw konkursowych dostarczonych Organizatorowi oraz prawa do nieograniczonego 

korzystania i rozporządzania przez Organizatora w kraju i za granicą, na polach eksploatacji 

określonych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych ( Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 904 ze zm.) w szczególności na polu ich 

eksploatacji w związku z działalnością promocyjną, marketingową i reklamową,  

w tym prawo do:  

a) wyłącznego używania i wykorzystania przepisów potraw będących przedmiotem 

konkursu, we wszelkiej działalności promocyjnej, reklamowej i informacyjnej, 

b) utrwalania i zwielokrotniania zdjęć potraw wszelkimi technikami graficznymi,  

c) zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w Internecie, telewizji, reklamie 

prasowej, na billboardach, plakatach, ulotkach, poprzez dokonywanie zapisu 

przepisów potraw oraz zdjęć na nośnikach elektronicznych,  

d) publicznego wystawiania i wyświetlania na wszelkich imprezach otwartych 

i zamkniętych,  

e) wydawania i rozpowszechniania materiałów promocyjnych i reklamowych,  

z wykorzystaniem przepisów potraw i zdjęć. 

2. Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się do nie zgłaszania żadnych roszczeń względem 

Organizatora Konkursu z tytułu wykorzystania przez niego przepisów oraz zdjęć 

dostarczonych do konkursu. 

3. Uczestnik zezwala nieodpłatnie Organizatorowi na opracowanie zdjęć konkursowych 

dostarczonych Organizatorowi. 

4. Zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 

zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu przez Stowarzyszenie 

Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina jako Organizatora oraz w przypadku otrzymania 

nagrody wyraża zgodę na podanie danych osobowych do publicznej wiadomości (zgodnie 

z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2002 r., 

Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz nieodpłatnego wykorzystania wizerunku dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji konkursu i jest świadomy odpowiedzialności za podawanie 

niezgodnych z prawdą danych osobowych. 

 
 

..................................................................  .................................................................. 

      miejscowość i data     czytelny podpis  

 

Oświadczenie Organizatora o wyrażeniu zgody na przeniesienie na jego rzecz praw,                    

o których mowa w pkt 1.  ww. Zgłoszenie udziału w Konkursie Kulinarnym. 

 
 

................................................................... 

                                                                                     data i podpis Organizatora 


