
Regulamin Konkursu „Słodki Słoik” 2018 

 

I. Postanowienia Ogólne 

Niniejszy regulamin określa warunki na jakich odbędzie się Konkurs „Słodki 

Słoik” 2018. 

Organizatorem Konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem. 

Konkurs odbędzie się w dniu 15 września 2018r. w Palikówce podczas „Pikniku 

na pożegnanie lata”. 

 

II. Przedmiot i cel konkursu 

Przedmiotem Konkursu są wykonane własnoręcznie przetwory domowe  

z różnych warzyw i owoców z wyłączeniem wyrobów alkoholowych lub 

wykonanych z użyciem alkoholu.  

Celem Konkursu jest promocja zdrowego stylu życia, zaprezentowanie 

szerokiemu gronu odbiorców bogactwa i różnorodności lokalnych  

tradycji wykonywania przetworów domowych, rozwój, integracja i aktywizacja 

społeczności lokalnej. 

Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne terenu gminy Krasne. 
Warunkiem udziału w konkursie jest  dostarczenie w dniu konkursu osobiście 

wykonanych przetworów do użytku domowego wraz z wypełnionym 

formularzem zgłoszeniowym (max 3 różne propozycje). Słoik konkursowy 

powinien być zaopatrzony w metryczkę zawierającą tylko nazwę przetworu  

i rok wykonania., tak aby członkowie Jury nie znali nazwisk uczestników. 

Metryczka powinna być trwale przymocowana do słoika. 

 

III. Zasady Organizacyjne 

Organizator dla wszystkich uczestników konkursu zapewnia miejsce do 

prezentacji przedmiotu konkursu. Organizator nie ponosi żadnych  kosztów 

związanych z wykonaniem słoików konkursowych, jak również z dojazdem 

uczestników na Konkurs. Przetwory można zgłaszać do konkursu  w dniu 

konkursu w godz. 15:30 – 16:30. 

Oceny wszystkich zgłoszonych przetworów dokona Jury powołane przez 

organizatora. W konkursie przewidziane jest również powołanie Jury 

dziecięcego. 

Przy ocenie produktów Jury się będzie posługiwać następującymi kryteriami:  

✓ spełnieniem wymogów określonych regulaminem i tematyką konkursu, 



✓ ogólnymi cechami potrawy takimi jak smak, zapach, konsystencja, 

wygląd, 

✓ szczególnymi elementami dekoracyjnymi i estetyką, oryginalnością  

i pomysłowością. 

W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe dla trzech wyróżnionych 

uczestników oraz nagroda rzeczowa przyznana przez Jury dziecięce. 

 

 

IV. Postanowienia końcowe 

Udział w Konkursie oznacza akceptację regulaminu oraz wyrażenie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych, publikację zdjęć uczestników konkursu  

i przetworów.  

Informacja o nagrodzonych i ich przetworach zostanie podana do publicznej 

wiadomości przez organizatorów konkursu w czasie trwania „Pikniku na 

pożegnanie lata” w dniu 15 września 2018r. oraz umieszczona na stronie 

internetowej www.gokkrasne.pl. 

Wyroby biorące udział w konkursie przechodzą na własność organizatora. 

Postanowienia Jury są ostateczne i nie podlegają reklamacji. 
 

 

 

 

 



Zapraszamy do udziału i życzymy wielu pomysłów 

 

 

Konkurs „Słodki słoik” 2018 
 

- KARTA ZGŁOSZENIA – 

 

 

(zgłoszenie musi być wypełnione czytelnie) 
 

 

 

Imię i nazwisko 

Uczestnika: 

 

 

 

Adres 

korespondencyjny: 

 

 

 

Nazwa zgłoszonego 

dania konkursowego: 

 

 

 

Ogólny opis  

zgłoszonego dania 

konkursowego: 

 

 

 

Zapoznałem się 

z regulaminem 

(podpis uczestnika lub 

rodzica/prawnego opiekuna): 

 

 

 

 
 

 
 



 
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, 1662), oświadczam, że wyrażam/nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych uczestnika konkursu/autora pracy w zakresie: imię i nazwisko,  co do którego 

przysługuje mi pełnia władz rodzicielskich/opiekuńczych w celu uczestnictwa w Konkursie „Słodki Słoik” 

2018 organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę w Krasnem.  

 

 

 ..............................................................................................................................................................................................................................  

(data i miejscowość)                                                                 (podpis uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

 

Klauzula zgody na wykorzystanie wizerunku. 

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 

z 2015 r., poz. 932) wyrażam/ nie wyrażam* zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez Gminny 

Ośrodek Kultury i Bibliotekę w Krasnem wizerunku uczestnika konkursu/autora pracy oraz pracy, co do 

którego przysługuje mi pełnia władz rodzicielskich/opiekuńczych – w celu publikacji jego osiągnięć 

artystycznych oraz w celu promocji działalności kulturalno-artystycznej Gminnego Ośrodka Kultury  

i Biblioteki w Krasnem. Jestem świadomy/a, że rozpowszechnianie wizerunku może odbywać się poprzez 

zamieszczanie zdjęć i nagrań audiowizualnych w kronice, gazetkach i gazetach, kalendarzach oraz 

tablicach wydawanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę w Krasnem, na stronie internetowej 

GOKiB  

w Krasnem oraz portalach społecznościowych GOKiB w Krasnem.  

 

 

 ..............................................................................................................................................................................................................................  

(data i miejscowość)                                                                    (podpis uczestnika/ rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

 

Klauzula Informacyjna dotycząca danych osobowych uczestnika Konkursu „Słodki Słoik” 2018. 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. 

poz. 1182, 1662) informuję, że:  

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka 

w Krasnem z siedzibą w budynku numer 743 w Krasnem (36-007), zwanym dalej GOKiB. 

• Dane osobowe uczestnika przetwarzane będą w wyłącznie celu niezbędnym do uczestnictwa  

w Konkursie „Słodki Słoik” 2018. organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę  

w Krasnem oraz w celu promocji działalności GOKiB Krasne i nie będą udostępniane innym 

odbiorcom.  

• Rodzic/opiekun prawny uczestnika/uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych 

oraz do ich poprawiania. 

• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w zakresie związanym 

z uczestnictwem w konkursie. 

 

 

 


