
rozwijanie zainteresowań mieszkańców,
integrowanie mieszkańców poprzez upowszechnianie i promocję lokalnej kultury,
współdziałanie z instytucjami, stowarzyszeniami i osobami indywidualnymi.

Przepis powinien zawierać: opis składników i opis przygotowania potrawy, 
do przepisu można dołączyć ciekawostki z nim związane (np. historię powstania, zabawne sytuacje z nim
związane podczas przygotowania itp.), a także fotografie, które zilustrują całą historię. 
Do zgłoszenia należy dołączyć:
 imię i nazwisko autora, 
 adres zamieszkania, 
 numer telefonu do ewentualnego kontaktu,
wypełnione i podpisane oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie wizerunku i przetwarzaniu danych
osobowych.

Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej
zaprasza wszystkich mieszkańców  

do współtworzenia kulinarnego przewodnika po gminie Zgierz. 
 

1. ORGANIZATOR
Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej
Dzierżązna 4,  95-001 Biała
Tel. 42 717 84 66
www.dzierzazna.pl

2. CELE 

3. OPIS 
Zadanie polega na przygotowaniu roboczego materiału do przewodnika w formie przepisu lub przepisów, 
które związane są z lokalną historią, tradycją, własną rodziną lub ogólnie terenem gminy Zgierz. 
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2.
3.
4.

4. UCZESTNICY KONKURSU
Osobą zgłaszającą, a więc współautorem przewodnika, może być każdy mieszkaniec gminy Zgierz oraz osoby nie
będące mieszkańcami, ale w jakikolwiek sposób związane z gminą. W przypadku osób niepełnoletnich, zgoda na
wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych musi zostać podpisana przez opiekuna
prawnego.

REGULAMIN AKCJI 
GMINA ZGIERZ NA WIDELCU

na widelcu

Gmina Zgierz



Zgłaszając swój udział w Akcji i biorąc w niej udział uczestnik podporządkowuje się postanowieniom
niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na jego treść. 
Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: a) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe
przeprowadzenie Akcji, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w
szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej; b) działania lub zaniechania
operatorów usług telekomunikacyjnych, Internetowych, a w szczególności niewykonanie lub
nieprawidłowe wykonanie przez uczestników zobowiązań określonych w niniejszym regulaminie,
spowodowane takim działaniem lub zaniechaniem.
Postanowienia niniejszego Regulaminu  są wyłączną podstawą prowadzenia, a ich wykładnia i interpretacja
należy wyłącznie do Organizatora. 
Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora. 
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Akcji w trakcie jej trwania, w tym treści niniejszego
Regulaminu.

5. TERMIN I MIEJSCE DOSTARCZENIA PRACY
Zgłoszenie w dowolnej formie (np. plik .docx, .pdf, .jpg i pokrewne) należy przesyłać w dowolnym momencie
trwania akcji drogą mailową na adres promocja@dzierzazna.pl. Akcja trwa od 5 lutego 2021 roku do odwołania
przez Organizatora. 

6. WYNAGRODZENIE
Zgłoszenie materiałów do przewodnika "Gmina Zgierz na Widelcu" jest dobrowolne i nie podlega
wynagrodzeniu. Dla pierwszych 30 osób, organizator przygotował upominki w formie książki "Kulinarne
podróże po Łódzkiem. Ludzie, miejsca, potrawy".  Organizator zastrzega, że pula upominków może zostać
zwiększona.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
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3.
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  INFORMACJE ORGANIZACYJNE  
Szczegółowe informacje w sprawie Akcji można uzyskać 

w Gminnym Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej, pod numerem telefonu 42 717 84 66.

na widelcu

Gmina Zgierz


