
REGULAMIN

KONKURSU NA PRZEPISY POTRAW JAKIE PRZYGOTOWYWANO KIEDYŚ
I DZISIAJ W DOMACH TARNOBRZEŻAN

Niniejszy regulamin jest dostępny na stronach internetowych Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu
www.tarnobrzeg.pbw.org.pl, Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego Libri www.libri.5v.pl oraz

Stowarzyszenia Dolina Smaku www.dolinasmaku.eu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod tel. 664470861

Postanowienia ogólne
1.Organizatorem konkursu jest Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu, Stowarzyszenie
Kulturalno-Oświatowe LIBRI oraz Stowarzyszenie Dolina Smaku.

2. Konkurs trwa od 1.06.2018 – 30.09.2018 r.
3. We wszystkich sprawach spornych decyduje Komisja Konkursowa.

Celem konkursu jest zebranie przepisów na dania, które zostaną opublikowane jako
TARNOBRZESKA KSIĄŻKA KUCHARSKA – 425 dań na rocznicę lokacji miasta
Tarnobrzega.

Administratorem danych osobowych osób biorących udział w konkursie jest
Biblioteka Pedagogiczna, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Wyspiańskiego 2a oraz Stowarzyszenie
Kulturalno-Oświatowe LIBRI, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Wyspiańskiego 10. Administrator
informuje, że dane osobowe będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w konkursie na
przepisy potraw, wyłonienia laureatów, ogłoszenia wyników na stronie internetowej biblioteki
oraz stowarzyszenia, publikacji przepisów w książce. Dane osobowe uczestników nie będą
udostępniane w książce bez zgody uczestnika. Osobom biorącym udział w konkursie
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest
dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w konkursie.

Uczestnictwo w konkursie
1. Uczestnikami konkursu może być każdy kto chce podzielić się swoimi przepisami.
2. Udział w konkursie polega na podaniu przepisu na danie związane z rejonem

Tarnobrzega i okolic. Przepisy mogą dotyczyć dań tradycyjnych, regionalnych a także
współcześnie przygotowywanych. Mogą to być potrawy wegetariańskie, wegańskie
i bezglutenowe.

3. Każdy przepis powinien zawierać składniki, szczegółowy opis przygotowania
potrawy, zdjęcie oraz informacje na temat pochodzenia przepisu.

4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną liczbę przepisów.
5. Przepisy można przesyłać w formie elektronicznej lub papierowej. Zdjęcia powinny

być dostarczone na nośniku optycznym lub wraz z przepisem przesłane mailem.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji wybranych przepisów na stronie

internetowej www.dolinasmaku.eu Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji
wybranych przepisów oraz zdjęć w celach promocyjnych i marketingowych konkursu
oraz akcji 425dlaTBG.

7. Autorzy najciekawszych przepisów otrzymają dyplomy oraz TARNOBRZESKĄ
KSIĄŻKĘ KULINARNĄ, która powstanie ze zgromadzonych przepisów. Uczestnicy
konkursu biorą odpowiedzialność za nienaruszenie praw autorskich wykorzystanych
przepisów zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880, z późn. zm.).



Harmonogram działań
Konkurs trwa od 1.06.2018 – 30.09.2018
czerwiec 2018 r. – opublikowanie informacji o konkursie
30.09.2018 r. - ostateczny termin przyjmowania prac konkursowych
31.10.2018 r. - ogłoszenie wyników konkursu
Listopad/grudzień 2018 r. – publikacja Tarnobrzeskiej książki kulinarnej

Termin i warunki dostarczenia prac
1. Prace można przekazywać pocztą elektroniczną na adres: ksiazka-425tbg@wp.pl,

listownie lub osobiście do Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu,
ul. Wyspiańskiego 2a.
Ostateczny termin nadsyłania przepisów: 30 września 2018 r.

2. Do przepisu należy dołączyć formularz zgłoszeniowy - zał. 1 oraz oświadczenia
dotyczące udzielenia licencji i wykonywania praw zależnych – zał. 2.

3. W przypadku uczestnika niepełnoletniego należy dołączyć zgodę na udział w
konkursie – zał. 3 oraz zgoda przedstawiciela ustawowego osoby małoletniej na udzielenie
licencji i wykonywanie praw zależnych - zał. 4.

4. W przypadku zgłoszenia jednakowych przepisów decyzję o publikacji podejmie
Komisja Konkursowa.

5. Przepisy przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane.
6. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do

nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 1994 r., Nr 24, poz. 83) oraz
do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora
oraz w Internecie.



Załącznik Nr 1
do regulaminu Konkursu

……….............……………..
miejscowość, data

Formularz zgłoszeniowy
do KONKURSU NA PRZEPISY POTRAW JAKIE PRZYGOTOWYWANO KIEDYŚ

I DZISIAJ W DOMACH TARNOBRZEŻAN

1. Dane uczestnika Konkursu

…..................................................................................................................................................
(imię i nazwisko uczestnika )

……..............................................................................................................................................
(adres korespondencyjny, telefon, email)

2. Dane opiekuna uczestnika niepełnoletniego

…..................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

…..................................................................................................................................................
(telefon, email)



Załącznik Nr 2
do regulaminu Konkursu

OŚWIADCZENIA
DOTYCZĄCE UDZIELENIA LICENCJI I WYKONYWANIA PRAW ZALEŻNYCH

1. Ja, niżej podpisany/na ……….......………………………………………………………......,
(imię i nazwisko autora przepisu)

zwany/na dalej „Autorem”, oświadczam, że przysługują mi wszelkie prawa, w tym
nieograniczone autorskie prawa majątkowe, do przepisu o nazwie …………………………....

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

......................................................................................................................................................,

zgłoszonego do KONKURSU NA PRZEPISY POTRAW JAKIE PRZYGOTOWYWANO
KIEDYŚ I DZISIAJ W DOMACH TARNOBRZEŻAN.
Oświadczam, że udzielam organizatorom Konkursu - Biblioteka Pedagogiczna
w Tarnobrzegu, Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe LIBRI oraz Stowarzyszenie Dolina
Smaku, zwanym dalej „Licencjobiorcą”, nieodpłatnie, na czas nieoznaczony, niewyłącznej
licencji na korzystanie z Pracy, na następujących polach eksploatacji:

1) utrwalenie;
2) zwielokrotnienie przy zastosowaniu technik drukarskich, komputerowych
i cyfrowych;

3) wprowadzenie do obrotu;
4) wprowadzenie do pamięci komputera;
5) publiczne wystawianie, wyświetlanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób,
aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

2. Zezwalam Licencjobiorcy na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami Pracy,
a także wyrażam zgodę na zezwalanie przez Licencjobiorcę podmiotom trzecim na
wykonywanie przez te podmioty praw zależnych w powyższym zakresie.

3. Oświadczam, że jestem odpowiedzialny względem Licencjobiorcy za ewentualne
roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej
w odniesieniu do Pracy, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880, z późn. zm.).
W przypadku wystąpienia przeciwko Licencjobiorcy przez osobę trzecią z roszczeniami
wynikającymi z naruszenia jej praw, zobowiązuje się do ich zaspokojenia i zwolnienia
Licencjobiorcy od obowiązku świadczeń z tego tytułu.

………………………………………………………………
(data i podpis Autora przepisu)



Załącznik Nr 3
do regulaminu Konkursu

ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO
OSOBY MAŁOLETNIEJ NA UDZIAŁ W KONKURSIE

Ja, niżej podpisany/na …………………………………………. …………………………
(imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego)

wyrażam zgodę na udział …………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko uczestnika Konkursu, data urodzenia)

w KONKURSIE NA PRZEPISY POTRAW JAKIE PRZYGOTOWYWANO KIEDYŚ
I DZISIAJ W DOMACH TARNOBRZEŻAN

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu Konkursu i w pełni akceptuję jego
postanowienia oraz, że pouczyłem/am o jego treści osobę biorącą udział w Konkursie.

…………………………………… ………..……………………………………..
miejscowość, data czytelny podpis przedstawiciela ustawowego

małoletniego uczestnika



Załącznik Nr 4
do regulaminu Konkursu

ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO
OSOBY MAŁOLETNIEJ NA UDZIELENIE LICENCJI

I WYKONYWANIE PRAW ZALEŻNYCH

Ja, niżej
podpisany/na …………………………….............…………….………………………………

(imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego)

wyrażam zgodę na udzielenie organizatorom Konkursu - Biblioteka Pedagogiczna
w Tarnobrzegu, Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe LIBRI oraz Stowarzyszenie Dolina
Smaku, zwanym dalej „Licencjobiorcą”

przez…………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko uczestnika konkursu, data urodzenia)

licencji niewyłącznej na korzystanie z Pracy, a także na zezwolenie na wykonywanie praw
zależnych do Pracy zgłoszonej do KONKURSU NA PRZEPISY POTRAW JAKIE
PRZYGOTOWYWANO KIEDYŚ I DZISIAJ W DOMACH TARNOBRZEŻAN, na
zasadach określonych we wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do regulaminu Konkursu.

…………………………………… ……………....………………………………..
miejscowość, data czytelny podpis przedstawiciela ustawowego

małoletniego uczestnika Konkursu


