XIII. ročník súťaže vo varení kapustnice
MY VARÍME ZE ZELÁ
v rámci podujatia
DNI ZELÁ 2020

PODMIENKY SÚŤAŽE
Vyhlasovateľ a organizátor:
Termín konania:
Čas konania:
Miesto konania:
Predaj lístkov a výdaj kapustnice:

MKIC Stupava
03.10.2020
8:00 – 19:00 hod.
lúka za kultúrnym domom v Stupave
09:00 – 19:00 hod.

1. PRIHLÁSENIE
1.1 Súťaže sa môžu zúčastniť ľubovoľné družstvá, bez ohľadu na miesto trvalého bydliska.
1.2 Minimálny počet súťažiacich v jednom družstve sú tri osoby.
1.3 Prihlásenie do súťaže je bez registračného poplatku.
1.4 Do súťaže sa prihlasuje prostredníctvom prihlášky, ktorá je elektronicky dostupná na internetovej
stránke MKIC (www.mkic.sk). V tlačenej verzii je dostupná v kancelárii MKIC, kontakt: 02/65 934 312,
milada.kamrlova@mkic.sk, vybavuje Milada Kamrlová.
1.5 Podmienkou prijatia do súťaže je vyjadrenie súhlasu s podmienkami súťaže podpisom vedúceho člena
súťažiaceho družstva ako aj súhlasu so spracúvaním jeho osobných údajov na účel organizovania súťaží,
ktorý je súčasťou prihlášky do súťaže.
1.6 Termín uzávierky prihlášok je v piatok 31.07.2020. Prihlášku je potrebné doručiť do kancelárie MKIC,
Agátová 9, 900 31 Stupava.

2. ORGANIZAČNÉ POKYNY
2.1 Zahájenie prípravného procesu začína v sobotu o 7:00 hod.
2.2 Organizátor vyhlasuje súťaž MY VARÍME ZE ZELÁ ako celodenné sprievodné podujatie.
2.3 Organizátor taktiež ponúka družstvám možnosť nesúťažne variť kapustnicu aj v piatok, aj v nedeľu, t.j.
02.10. a 04.10.2020. Prosím, bližšie špecifikujte v prihláške.
2.4 Pre každé súťažné družstvo bude na mieste pripravený stan, stôl a dve lavice, taktiež každé súťažné
družstvo obdrží misky, lyžice, servítky v počte, ktoré uvedie v prihláške.
2.5 Porota začína hodnotenie kapustnice v sobotu o 12:00 hod. Vedúci družstva prinesie súťažnú misku
svojho družstva k hodnoteniu na miesto určené organizátorom.
2.6 Porota a dozor nad hygienou zabezpečia dodržiavanie pravidiel súťaže, čerstvosť ingrediencií, spôsob a
postup varenia a samotný finálny produkt.

3. PODMIENKY SÚŤAŽE
3.1 Súťažné družstvá si zabezpečujú kotol, ingrediencie na varenie kapustnice, chlieb, potrebné
náradie, palivové drevo.
3.2 Súťažná kapustnica musí byť uvarená priamo na mieste vrátane všetkých príprav.
3.3 Minimálne množstvo kapustnice hodnoteného porotou je 40 litrov.
3.4 Družstvá budú uvarenú kapustnicu predávať účastníkom podujatia DNI ZELÁ 2020.

Jedna predajná porcia kapustnice je 0,30 l.
3.5 Súťažiacim sa nepovoľuje počas súťaže MY VARÍME ZE ZELÁ žiadnym spôsobom propagovať
firmy, výrobky, politické strany, prípadne robiť politickú kampaň.
3.6 Organizátor si vyhradzuje právo, vzhľadom k obmedzenej kapacite, na výber súťažiacich družstiev
(preferuje družstvá, ktoré sú ochotné variť v sobotu aj v nedeľu).
3.7 V prípade akéhokoľvek porušenia podmienok súťaže má organizátor právo súťažiace družstvo vykázať
mestskou políciou z priestoru určenom pre súťaž MY VARÍME ZE ZELÁ.

4. PODMIENKY PREDAJA KAPUSTNICE
4.1 Kapustnica sa bude predávať prostredníctvom lístkov v hodnote 3,00€.
4.2 Každé družstvo si predané lístky uchová v obálke, ktorú prevzal od organizátorov súťaže.
4.3 Vedúci každého družstva po vypredaní svojej kapustnice, najneskôr však o 18:30 hod., odovzdá
obálku s predanými lístkami vedúcej ekonomického oddelenia MKIC p. Milade Kamrlovej
(kultúrny dom v Stupave, kancelária na 1. poschodí, vstup cez hlavný vchod, vpravo schodiskom hore) a
zúčastní sa sčítania predaných lístkov spolu s osobou zodpovednou za podujatie, ktorú určí organizátor
v deň konania súťaže.
4.4 Organizátor sa zaväzuje vyplatiť súťažiacim družstvám 1,80€ za každý jeden zúčtovaný predajný lístok.
Peniaze budú vyplatené v hotovosti v deň konania súťaže.
4.5 Vyhlásenie výsledkov súťaže MY VARÍME ZE ZELÁ bude v sobotu, t.j. 03.10.2020 o 16:00 hod. na
lúke za kultúrnym domom, kde prebieha súťaž.
4.6 Súťažné družstvá sú povinné najneskôr do 19:30 hod. po sebe upratať a uvoľniť pridelenú plochu.

5. NESÚŤAŽNÉ VARENIE KAPUSTNICE V PIATOK A V NEDEĽU:
5.1 Družstvá, ktoré sa zapoja do súťaže MY VARÍME ZE ZELÁ môžu využiť možnosť variť aj nesúťažne,
a to v piatok od 12:00 hod. a v nedeľu od 10:00 hod.
5.2 Pre každé družstvo bude na mieste pripravený stan, stôl a dve lavice.
5.3 Družstvo sa zaväzuje, že počas nesúťažného varenia a predaja kapustnice bude používať
kompostovateľný riad (misky, príbor a pod.).
5.4 Pri porušení bodu 5.3 si organizátor vyhradzuje právo voči družstvám na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
výške 200€ (slovom: dvesto eur).
5.5 Družstvá sú povinné najneskôr do 19:30 hod. po sebe upratať a uvoľniť pridelenú plochu.

V Stupave, .......................

................................................................
organizátor
MKIC Stupava
Agátová 9, 900 31

........................................................................
vedúci súťažného družstva

XIII. ročník súťaže vo varení kapustnice
MY VARÍME ZE ZELÁ
v rámci podujatia
DNI ZELÁ 2020

PRIHLÁŠKA

Termín súťaže:

03.10.2020

Nesúťažné varenie v piatok a v nedeľu:

ÁNO / NIE

Miesto konania súťaže:

lúka za kultúrnym domom v Stupave

Vedúci družstva:
(meno a priezvisko)
Názov družstva:
Telefonický kontakt:
Počet porcií:
Týmto sa prihlasujem do súťaže vo varení kapustnice MY VARÍME ZE ZELÁ a súhlasím so spracúvaním mojich
osobných údajov prevádzkovateľom: Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava, Agátová 9, 900 31 Stupava, IČO:
00 058 823 (ďalej len „prevádzkovateľ“) na účel organizovania súťaží v rozsahu údajov, ktoré som uviedol(a) v prihláške
(t.j. meno a priezvisko, telefonický kontakt) a údajov súvisiacich s vyhodnotením súťaže.
Vyhlasujem, že som bol(a) prevádzkovateľom pred udelením súhlasu informovaný(á) v súlade s článkom 13 nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane
údajov), a to prostredníctvom informácie uvedenej v tomto dokumente.
Tento súhlas udeľujem na dobu do skončenia súťaže, ktorej sa zúčastňujem (t.j. do vyhlásenia výsledkov).
Beriem na vedomie, že mám právo súhlas kedykoľvek odvolať a to e- mailom na adresu: info@mkic.sk, alebo písomne
doručením na adresu sídla prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho
zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Som si vedomý a súhlasím s tým, že moje údaje v rozsahu meno a priezvisko (ako vedúceho družstva) ako aj
údaj o umiestnení družstva, budú verejne vyhlásené na podujatí Dni zelá.
V Stupave, .......................

................................................................
organizátor
MKIC Stupava
Agátová 9, 900 31

........................................................................
vedúci súťažného družstva

Informácia o spracúvaní osobných údajov
v súlade s čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa
zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „GDPR“)
1. Prevádzkovateľ: Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava, Agátová 9, 900 31
Stupava, IČO: 00 058 823, tel.č. +421 2 6593 4312, e- mail: info@mkic.sk
2. Kontakt na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@mkic.sk
3. Účel spracúvania: organizovanie súťaží
4. Právny základ: súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov (čl. 6 ods. 1 písm. a)
GDPR)
5. Doba uchovávania osobných údajov: do skončenia súťaže (vyhlásenia výsledkov). Zároveň
si dovoľujeme upozorniť, že dokumentáciu k súťaži budeme v rámci plnenia našich
registratúrnych povinností uchovávať po dobu 5 rokov.
6. Príjemcovia osobných údajov: externý poskytovateľ podpory a prevádzky webových stránok,
účastníci podujatia Dni zelá prítomní na vyhlásení výsledkov súťaže.
7. Poskytovanie osobných údajov na uvedené účely nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou
ani požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Súhlas je dobrovoľný a dotknutá
osoba nie je povinná ho udeliť.
8. Prenos osobných údajov dotknutých osôb do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie
sa neuskutočňuje.
9. Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane
profilovania.
10. Dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolenie súhlasu nemá vplyv na
zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Súhlas možno
odvolať písomne na adrese prevádzkovateľa alebo mailom na adresu: info@mkic.sk.
11. Dotknuté osoby majú nasledovné ďalšie práva:
• právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR:
Dotknutá osoba má právo na poskytnutie potvrdenia o tom, že prevádzkovateľ spracúva
osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k jej osobným
údajom a informácie v rozsahu podľa článku 15 GDPR.
• právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR:
Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak sú nesprávne
alebo na ich doplnenie, ak sú neúplné. Prevádzkovateľ musí žiadosti o opravu príp. doplnenie
osobných údajov vyhovieť bez zbytočného odkladu.
• právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“) podľa čl. 17 GDPR:
Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie
osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to za podmienok stanovených v čl. 17 GDPR (čl. 17
písm. b) - ak odvolá svoj súhlas a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie). Toto
právo dotknutej osoby posúdi prevádzkovateľ z pohľadu všetkých relevantných okolností
v súlade s čl. 17 GDPR.
• právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR.
12. Dotknuté osoby majú právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu
osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421 2 3231
3214, www.dataprotection.gov.sk.

