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W przypadku zgłaszania większej ilości nalewek, do każdej z nich należy dołączyć osobną 

kartę zgłoszenia. 

Nalewki należy dostarczyć do dnia 24.06.2021r. do Centrum Kultury i Sportu  

w Cieszanowie, mieszczącego się przy ul. Kościuszki 4, 37– 611 Cieszanów, od poniedziałku 

do piątku w godzinach 8.00 – 16.00, lub  w ostatecznym terminie - w dniu Konkursu tj. 25 

czerwca 2021r. w godz. od 10.30 do 12.30 do stołówki zakładowej w Nowym Siole, 

mieszczącego się przy ulicy Mickiewicza 73 w Nowym Siole, 37 – 611 Cieszanów (stołówka 

mieszcząca się przy Szkole Podstawowej w Cieszanowie). 

Należy dostarczyć minimalną próbkę o poj.  0,5  l. 

 

1. Imię i nazwisko uczestnika Turnieju: 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Dokładny adres uczestnika Turnieju (miejscowość, telefon, e-mail): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Nazwa zgłaszanej nalewki*, krótki opis przygotowania nalewki: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

4. Rok przyrządzenia nalewki: 

___________________________________________________ 

 

5. Podstawowe składniki nalewki: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 



___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6. Załączniki: 

 

a) Przepis na przygotowaną nalewkę. 

b) Krótka informacja o uczestniku Turnieju. 

 
Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późn. zm. o ochronie danych osobowych oświadczam, iż wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatorów wyłącznie do kontaktu w celach 

organizacji I Turnieju  pn. „Nalewki na Kresach” – Festiwal Smaków w Cieszanowie 2019”  i promocji mojego 

wizerunku i moich wyrobów oraz samej imprezy w sposób przyjęty przez Organizatorów (prasa, radio, 

telewizja, plakaty itp.). Zgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje mi również prawo do cofnięcia swojej 

zgody oraz zmiany swoich danych – decyzja zmiany warunków wymagana jest na piśmie. 

Oświadczam, że zgłaszana do Turnieju  nalewka jest produktem wytworzonym na bazie wyrobów 

alkoholowych, nabytych w placówkach handlowych, uprawnionych do sprzedaży tychże wyrobów w Polsce lub 

za granicą. Nalewka ta nie jest dostępna w komercyjnej sprzedaży w kraju lub za granicą. 

Napój został wytworzony z zachowaniem prawidłowych zasad i warunków do wytwarzania  

i przechowywania produktów spożywczych. Nie zawiera też toksyn lub innych szkodliwych substancji  

(z wyłączeniem alkoholu). 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem „I Ogólnopolskiego  Turnieju Nalewki na Kresach - Cieszanów 

2019” i akceptuję go. 
 

 

 

 

___________________________________  _________________________________ 
               (Miejscowość, data)        ( Czytelny Podpis Uczestnika Turnieju) 


