
Regulamin konkursu „Najlepsze Beskidzkie Krepliki” 2022r. 
 

 Organizator:  
Wiślańskie Centrum Kultury  
Pl. B. Hoffa 3A, 43-460 Wisła 
tel. 33/ 855-29-67 lub 602-177-262  
e-mail: kultura@wisla.pl 
 
2. Cele konkursu: 
Celem konkursu jest podtrzymanie tradycji smażenia beskidzkich kreplików.  

 
3. Termin i miejsce rozstrzygnięcia konkursu:  
Rozstrzygnięcie konkursu na najlepsze beskidzkie krepliki wraz z ich degustacją  odbędzie się 24 lutego 2022 r. o 
godzinie 10:00 w BROWARZE Wisła (ul. 1 Maja 69, Wisła). 

 

Krepliki  konkursowe należy dostarczyć do BROWAR Wisła w dniu rozstrzygnięcia konkursu, tj. 24 lutego 2022 r. 
do godziny 10:00. 

 

Udział w konkursie należy zgłosić do 22 lutego 2022 r. w siedzibie Wiślańskiego Centrum Kultury lub mailowo na 

adres:  kultura@wisla.pl. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia  będącej 
integralną częścią regulaminu konkursu.  

 

4. Warunki uczestnictwa: 

W konkursie może wziąć udział każdy – osoby fizyczne, domy wczasowe, komitety rodzicielskie, stowarzyszenia, 
restauracje, cukiernie, szkoły z terenu Beskidzkiej 5 tj. Brennej, Istebnej, Szczyrku, Ustronia i Wisły w 
poszczególnych kategoriach wiekowych: 

- kategoria Domowe Krepliki, 

- kategoria Zawodowe Krepliki. 

 

Warunkiem uczestnictwa jest: 

-  wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik do Regulaminu konkursu, 

-  dostarczenie w dniu 24 lutego 2022 r. do BROWAR Wisła konkursowych kreplików w ilości minimum 10 sztuk, 
zrobionych według beskidzkiej receptury, tj. z powidłami śliwkowymi, smażone na smalcu i z dodatkiem spirytusu. 

 

5. Kryteria oceniania: 
Do oceny kreplików zostanie powołane przez organizatora co najmniej 3 osobowe Jury. 
Konkursowe Jury dokona oceny następujących walorów: 
- składniki, 
- tajemnica wyrośnięcia ciasta, 
- proces produkcji i smażenia, 
- estetyka, 
- smak. 

 
W każdym z kryteriów Jury może przyznać od 0 do 5 punktów. 

 
6. Nagrody:  
- wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowy dyplom, 
- 3 najwyżej ocenione krepliki konkursowe w danej kategorii zostaną nagrodzone rzeczowo. 
 
7. Postanowienia końcowe: 
Zgłoszone krepliki konkursowe będą stanowiły poczęstunek w czasie rozstrzygnięcia konkursu. 
Krepliki konkursowe nie podlegają zwrotowi.  
 

mailto:kultura@wisla.pl


8.  Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Organizatorowi przysługuje również 
prawo do przerwania i unieważnienia konkursu w przypadku małej liczby uczestników. 
 
9. Sprawy nieobjęte regulaminem oraz sporne rozstrzyga organizator konkursu. 
 
10.  Informacje dotyczące przebiegu konkursu udzielane są w siedzibie Wiślańskiego Centrum Kultury w Wiśle,  
Pl. B. Hoffa 3A, tel. 33/ 855-29-67, 602-177-262, e-mail: kultura@wisla.pl. 
 
11. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania zdjęć kreplików konkursowych 
na następujących polach eksploatacji: prezentowania kreplików w Internecie (na stronie internetowej Miasta 
Wisła, na profilu facebook WCK), w środkach masowego przekazu oraz innych formach utrwaleń, nadających się 
do rozpowszechniania, w celu  promowania wydarzeń kulturalnych, których organizatorem jest WCK. 
 
12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania danych uczestników oraz zdjęć*  wykonanych w 

czasie rozstrzygnięcia konkursu na stronie internetowej Miasta Wisła: www.wisla.pl  oraz w prasie lokalnej „Echa 
Wisły” w zakresie niezbędnym dla potrzeb niniejszego konkursu oraz w celach promocyjnych Wiślańskiego 
Centrum Kultury oraz Miasta Wisła (*zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych). 

Karta zgłoszenia stanowi integralną część regulaminu.  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
 
1. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu i ich rodziców/opiekunów prawnych jest 

Organizator konkursu: Wiślańskie Centrum Kultury w Wiśle z siedzibą:  

pl. B. Hoffa 3A, 43-460 Wisła, tel. 33 855 29 67, e-mail:kultura@wisla.pl. 
 W sprawie ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panem 

Markiem Stecem pod adresem: iod@wck.wisla.pl lub korespondencyjnie na adres Organizatora konkursu. 

 Dane osobowe Uczestników konkursu  będą przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 lit. a) 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), dla celów przeprowadzenia 
konkursu. Organizator będzie przechowywał dane osobowe Uczestników  konkursu oraz ich 
rodziców/opiekunów prawnych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności: 
zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, 
przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub 
zniszczeniem.  

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie wymaganych danych  wyklucza udział 
Uczestnika w konkursie. 

 Osoby, których dane osobowe dotyczą, mają prawo:  

• dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych niezgodnie z celem, 

• cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

• wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

 Organizator przekaże dane osobowe uczestników  w celu ich opublikowania na oficjalnej stronie Miasta Wisła 
oraz w prasie lokalnej „Echa Wisły”, w zakresie niezbędnym dla potrzeb niniejszego konkursu. 

 Dokumentacja związana z przeprowadzeniem konkursu przechowywana będzie przez jego Organizatora zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, tj. przez okres 5 lat od daty wyłonienia Laureatów konkursu. 
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