
REGULAMIN KONKURSU 

na świąteczne wypieki piernikowe pn. „Pierniki Świąteczne” 

 

 

Regulamin Konkursu Zasady konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem 

ogłoszenia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia. 

 

 Cele Konkursu  

1. Popularyzacja działań prowadzonych przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Kępice.  

2. Kultywowanie i upowszechnianie tradycji pieczenia świątecznych pierników – wymiana 

doświadczeń.  

3. Umożliwienie prezentacji wytworów twórczej pracy własnej.  

 

Organizator Konkursu  

Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kępice. ul. Pomorska 1;  

77 - 230 Kępice.  

1. Termin: do 14 grudnia 2017 roku 

2. A) W konkursie mogą brać udział osoby indywidualne.  

    B) W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Kół Gospodyń Wiejskich.  

3. Warunki uczestnictwa: Osoby pragnące wziąć udział w konkursie powinny do dnia 14 grudnia 2017 

roku, do godz. 15:30, dostarczyć do Biblioteki Publicznej w Kępicach własnoręcznie wykonane pierniki 

(wraz z podaniem receptury) w ilości 5 sztuk. 

4. Wypieki należy przygotować w domu, z zakupionych przez siebie produktów jadalnych wraz z 

dekoracją pierników.  

5. Ocena wypieków  rozpocznie się o godz. 17.00.  

6. Nad przebiegiem i oceną konkursu czuwać będzie powołana przez Organizatora Komisja 

Konkursowa składająca się z trzech osób.  

7. Komisja Konkursowa oceniać będzie: − wygląd, dekorację i sposób podania do degustacji – 

punktacja od 0 - 4 pkt − walory smakowe - punktacja od 0 - 6 pkt 

8. Każdy uczestnik Konkursu może maksymalnie uzyskać 10 punktów. Na ostateczną ocenę składać 

się będzie suma punktów z ocen wszystkich członków Jury. 

9. Jury konkursu przyzna nagrody rzeczowe oraz okolicznościowe dyplomy uczestnictwa.  

10. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 16 grudnia 2017 roku, ok. godz.17.00 w sali kinowej 

Biblioteki Publicznej.  

Postanowienia końcowe  

1. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.  

2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie nieprzewidziane zdarzenia, które mogą 

zaistnieć w drodze do lub z miejsca organizacji konkursu.  



3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku uczestnika oraz 

zdjęć jego wyrobów konkursowych do promocji Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kępice, na 

stronach internetowych, w mediach oraz innych materiałach promocyjnych.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn.  

5. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb 

związanych z przeprowadzeniem konkursu i ogłoszeniem jego wyników w mediach. W tym celu 

należy wypełnić Oświadczenie - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

Postanowienia dodatkowe  

Kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem, dotyczące konkursu rozstrzygane będą przez 

Organizatora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załączniki: 1.  

Karta zgłoszenia wraz z oświadczeniem-zgodą na przetwarzanie danych osobowych 

KONKURS na świąteczne wypieki piernikowe „Pierniki Świąteczne” 

KARTA ZGŁOSZENIA nr .......................................  

Imię i nazwisko uczestnika: ………………………………………………………………………………………………..................  

Dane kontaktowe: ……………………………………………………………………………………………….................................  

Składniki wypieków: ……………………………………………………………………………………………….............................. 

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

OŚWIADCZENIE Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 

organizowanego przez Bibliotekę Publiczną Miasta i gminy Kępice  Konkursu na świąteczne wypieki 

piernikowe pn. „Pierniki Świąteczne” (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 

29.08.1997 Dz. U. z 2002 r. Nr 101, pozycja 926 z późn.zm.) 

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

          (podpis)       Miejscowość, data……………………………………… 
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