
                                 

Regulamin  IX KONKURSU " Z WINNĄ NUTA W TLE" 

organizowanego w dniu 19-09-2021 na terenie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze - 

Ochli 

1.Organizator konkursu  

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze-Ochli 

ul. Ochla -Muzealna 5 66-006 Zielona Góra 

NIP:97-0-53-336 REGON:001104411 

Dane teleadresowe; sekretariat@muzeumochla.pl 683211591 

2.Termin konkursu    

19 września 2021r.  godz..11.00-14.00 

Przyjmowanie prac konkursowych w Biurze konkursu  w godzinach 11:00-13:00 

/Chata ze wsi Królów -Sektor Budownictwa Łużyckiego/ 

Ogłoszenie wyników Konkursu        godz.14.00 scena Muzeum 

 3.Cel konkursu 

 *Podtrzymywanie  i krzewienie tradycji winiarskich w Regionie Lubuskim 

* Budowa marki produktu regionalnego jakim jest Lubuskie Wino Gronowe i Domowe 

4.Warunki uczestnictwa 

Wino Gronowe i Domowe może zgłosić każdy pełnoletni uczestnik wydarzenia muzealnego  

"U progu jesieni", zwany Zgłaszającym, który akceptuje regulamin 

 Do konkursu mogą być zgłoszone wina gronowe i domowe dostarczone w dniu 19 

września 2021r we wskazanym czasie i miejscu. 

 Jedna osoba dostarcza maksymalnie trzy wina/czerwone, białe, różowe. 

 Owoce do produkcji wina zebrano w Polsce - Regionie lubuskim.  

 

Aby zgłosić produkt do konkursu należy;  

 

 Wino dostarczyć w butelkach szklanych o pojemności 0,5litra-0,75litra/lub 

odpowiednia ilość pojemników mniejszych 

 Każda butelka z osobna oznakowana powinna mieć etykietę ,rok produkcji, 

nazwa wina, winnicy, lub imię i nazwisko producenta ,adres i numer telefonu 

kontaktowego 



 Koszt dostarczenia próbek  konkursowych ponosi Zgłaszający 

 Próbki niewłaściwie opisane nie będą  dopuszczone do konkursu 

 Próbki  zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora konkursu 

5.Jury konkursu 

Składa się  z pięciu krajowych ekspertów oceniających próbki konkursowe win/czerwone 

,białe, różowe.  

Pracami komisji kieruje Przewodniczący Komisji Konkursowej, zapewnia bezstronność 

oceny zgłoszonych win gronowych i domowych/owocowych 

6.Ocena win zgłoszonych do konkursu 

Wszystkie próbki będą oceniane anonimowo i podawane w zakrytych butelkach z czytelnym 

numerem ewidencji, rocznikiem wina i kategorią; Wino gronowe czy domowe 

Skalę oceny ustali komisja od 1-do 5 

Sumę punktów danej próby wina obliczy Jury 

Przewodniczący jako wynik końcowy Komisji Konkursowej. Jeżeli najwyższa  liczba 

punktów jednej próby będzie równa Komisja dokona wyboru przez sprawdzenie najwyższej 

punktacji wszystkich członków  Jury. 

Protokół Jury zostanie odczytany publicznie 19września 2021r  

Zdobywcą zostaną wręczone Dyplomy i nagrody rzeczowe 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez podania przyczyny.  

8. Reklamacje należy składać do dnia  25-09-2021 mailowo na adres: 

sekretariat@muzeumochla.pl 

                    - 

Karta zgłoszenia na konkurs wina pn. „"Z winną nutą w tle" podczas plenerowego wydarzenia   
„U progu jesieni 2021” 

 
Nazwisko i imię uczestnika/nazwa winnicy………………………………………………………..……..……… 

…………………………………………………………………………………………………………………….….. 

Adres uczestnika/winnicy: ………………………………………………………………………………………… 

Tel. …………………………………………………………………………………………………………………… 

Data powstania winnicy: …………………………………………………………..………………….……………  

Nazwa i rodzaj zgłaszanego wina:…………………………………………….…………………...……………. 



……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Podpis uczestnika ……………………………………………………….……….………………………………… 

 
 

Zgoda RODO 
1. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu w rozumieniu przepisów 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) dalej 
„RODO”, jest Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze- Ochli, ul. Ochla Muzealna 5 66-006 Zielona 
Góra. 
2. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Muzeum Etnograficzne w Zielonej 
Górze-Ochli, ul. Ochla Muzealna 5 66-006 Zielona Góra. 
3. Dane osobowe osoby biorącej udział w konkursie będą przetwarzane w celu przeprowadzenia  
i promocji Konkursu na  wino pn. „"Z winną nutą w tle" podczas plenerowego wydarzenia „U progu 
jesieni 2021”, opublikowanie nazwiska uczestnika/nazwy winnicy konkursu w przypadku otrzymania 
nagrody lub wyróżnienia w konkursie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tej sytuacji 
jest udzielona zgoda (art.6 ust. 1lit.a RODO); w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń 
lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych 
jest prawnie uzasadniony interes Administratora ( art.6 ust.1 lit. F RODO). 
4. Dane osobowe uczestnika konkursu nie będą udostępniane podmiotom trzecim. 
5. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez uczestnika konkursu zgody na przetwarzanie 
danych osobowych lub upływu okresu przedawnienia roszczeń. 
6. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody w dowolnym 
momencie poprzez podany kontakt do Administratora. 
7. Ponadto uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
Zgoda do klauzuli dla osób pełnoletnich: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
i innych danych zawartych w zgłoszeniu udziału w Konkursie na  wino pn. „"Z winną nutą w tle" podczas 
imprezy „U progu jesieni 2021” w celu przeprowadzenia konkursu organizowanego przez Muzeum 
Etnograficzne w Zielonej Górze-Ochli, ul. Ochla - Muzealna 5 66-006 Zielona Góra. 
 
 
 
. …………………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko uczestnika konkursu, data, miejscowość) 
 
 


