
Regulamin Konkursu „Słodki Słoik” 2019 

 

I. Postanowienia Ogólne 

Niniejszy regulamin określa warunki na jakich odbędzie się Konkurs „Słodki Słoik” 2019. 

Organizatorem Konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem. 

Konkurs odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2019r. 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. 16:00 – 17:00. 

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 31 sierpnia 

2019. 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” 2019 
 

- 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): 

 

 

 

 
 

 
 

Ja niżej podpisany/podpisana* wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych / danych osobowych mojego dziecka 
osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę w Krasnem z siedzibą w 36-007 Krasne 743, w celu uczestnictwa w Konkursie „Słodki 
słoik 2”. W zakresie imię nazwisko, adres korespondencyjny, telefon kontaktowy oraz mój /mojego dziecka wizerunek. 
- Jestem świadomy/a, że podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. 

   - Jestem świadomy/a, że udzieloną zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. 
    - Jestem świadomy/a, że wycofanie udzielonej przeze mnie zgody nie wypłynie na zgodność przetwarzania z prawem, jakie miało miejsce 
przed wycofaniem zgody (wycofanie zgody nie powoduje skutków prawnych wstecz). 

 
 

 
_____________________________________ 

Podpis osoby składającej oświadczenie oraz data 

 

*Niepotrzebne skreślić. 

  



 

Krasne, ……..…/…….…/……….. r. 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

 

Niniejszym działając, w imieniu własnym ___________________________________________________________ mam 

świadomość, że w trakcie organizowania zajęć przez Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę w Krasnem z siedzibą 

pod adresem Krasne 743, 36-007 Krasne (dalej: GOKiB) może dojść do rejestracji mojego wizerunku. Przyjmuję 

do wiadomości, że rozpowszechnianie mojego wizerunku stanowiącego jedynie szczegół całości nie wymaga 

mojej zgody i nie będę podnosił(a) roszczeń prawnych z tego tytułu.  

_______________________________________ 

Podpis oraz data 

 

Działając w imieniu własnym oświadczam, iż GOKiB może korzystać z mojego wizerunku według poniższych 

zasad: 

W celu wyróżnienia osiągnięć naukowych, artystycznych, sportowych i społecznych w ramach czego mój 

wizerunek może zostać utrwalony zarówno w formie zdjęć jak i filmów oraz umieszczony na stronie 

internetowej i profilach społecznościowych (Facebook, Twitter, YouTube etc.), na tablicach wewnątrz 

budynku, a także opublikowany przez GOKiB w biuletynie informacyjnym, prasie lokalnej i ogólnopolskiej w 

sposób pozwalający na rozpoznanie (z oznaczeniem imienia, nazwiska, osiągnięcia itp.);         

WYRAŻAM ZGODĘ NA POWYŻSZE / NIE WYRAŻAM ZGODY NA POWYŻSZE *) 

 

W celach pamiątkowych (archiwalnych) w ramach, których mój wizerunek może zostać utrwalony zarówno w 

formie zdjęć jak i filmów prezentujących różne przejawy codziennego funkcjonowania GOKiB - np. zajęcia 

sportowe / kulturalne / okolicznościowe, (wynikające z działalności statutowej) a następnie umieszczony na 

stronie internetowej i profilach społecznościowych (Facebook, Twitter, YouTube etc.) w biuletynie 

informacyjnym i na tablicach wewnętrznych, w kronikach i księgach pamiątkowych, na tableau 

przedstawiającym wizerunki uczestników wydarzeń związanych z działalnością GOKiB oraz na nośnikach 

elektronicznych takich jak np. płyty CD i DVD tworzonych wyłącznie do dokumentowania historii GOKiB  

w sposób pozwalający na rozpoznanie (imię, nazwisko, osiągnięcie itp.);  

WYRAŻAM ZGODE NA POWYŻSZ / NIE WYRAŻAM ZGODY NA POWYŻSZE*) 

 

W działalności promocyjnej GOKiB w ramach której wizerunek może zostać utrwalony w formie zdjęć, 

plakatów i filmów zachęcających do skorzystania z oferty i działalności statutowej GOKiB, a następnie 

umieszczony  

(w zależności od potrzeb) na stronie internetowej i profilach społecznościowych (Facebook, Twitter, YouTube 

etc.), w biuletynie informacyjnym, w gazetach i serwisach ogłoszeniowych o zasięgu lokalnym i regionalnym 

oraz na powszechnie dostępnych tablicach ogłoszeń; 

WYRAŻAM ZGODE NA POWYŻSZE / NIE WYRAŻAM ZGODY NA POWYŻSZE*) 

 

Niezależnie od wybranego celu, GOKiB zobowiązuje się wykorzystywać wizerunek wyłącznie  

z poszanowaniem wyżej wyrażonej wolnej woli oraz w sposób chroniący Pana/Pani dobra osobiste -  

w szczególności jego dobre imię, w czym będzie na bieżąco współpracowała z udzielającym zgody; 

Niniejsza zgoda jest udzielona na czas nieokreślony. 

Niniejszą zgodę można wycofać w dowolnym momencie.  

 

 

_________________________________________________ 

Podpis oraz data  

*) Niepotrzebne skreślić 



  



 

Krasne, dnia …..……/………/……..…. 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 

Niniejszym działając, jako rodzic / opiekun prawny mojego dziecka   

_________________________________________ mam świadomość, że w trakcie organizacji Warsztatów dziergania 

na drutach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę w Krasnem z siedzibą pod adresem 

Krasne 743, 36-007 Krasne (dalej: GOKiB) organizatorzy mogą dokonywać rejestracji wizerunku mojego 

dziecka. Przyjmuję do wiadomości, że rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka stanowiącego jedynie 

szczegół całości nie wymaga mojej zgody i nie będę podnosił(a) roszczeń prawnych z tego tytułu.  

__________________________________ 

Podpis rodzica / opiekuna prawnego oraz data 

 

Działając w imieniu własnym oświadczam, iż GOKiB może korzystać z wizerunku mojego dziecka według 

poniższych zasad: 

W celu wyróżnienia osiągnięć naukowych, artystycznych, sportowych i społecznych w ramach czego 

wizerunek mojego dziecka może zostać utrwalony zarówno w formie zdjęć jak i filmów oraz umieszczony na 

stronie internetowej i profilach społecznościowych (Facebook, Twitter, YouTube etc.), na tablicach wewnątrz 

budynku, a także opublikowany przez GOKiB w biuletynie informacyjnym, prasie lokalnej i ogólnopolskiej  

w sposób pozwalający na rozpoznanie (z oznaczeniem imienia, nazwiska, klasa itp.); 

WYRAŻAM ZGODĘ NA POWYŻSZE / NIE WYRAŻAM ZGODY NA POWYŻSZE  

 

W celach pamiątkowych (archiwalnych) w ramach których wizerunek mojego dziecka może zostać utrwalony 

zarówno w formie zdjęć jak i filmów prezentujących różne przejawy codziennego funkcjonowania GOKiB np. 

zajęcia sportowe / kulturalne / okolicznościowe, (wynikające z działalności statutowej) a następnie 

umieszczony na stronie internetowej i profilach społecznościowych (Facebook, Twitter, YouTube etc.) w 

biuletynie informacyjnym i na tablicach wewnętrznych, w kronikach i księgach pamiątkowych, na tableau 

przedstawiającym wizerunki uczestników wydarzeń związanych z działalnością GOKiB oraz na nośnikach 

elektronicznych takich jak np. płyty CD i DVD tworzonych wyłącznie do dokumentowania historii GOKiB  

w sposób pozwalający na rozpoznanie (imię, nazwisko, klasa itp.);  

WYRAŻAM ZGODE NA POWYŻSZE / NIE WYRAŻAM ZGODY NA POWYŻSZE 

 

W działalności promocyjnej GOKiB, w ramach której wizerunek mojego dziecka może zostać utrwalony w 

formie zdjęć, plakatów i filmów zachęcających do skorzystania z oferty w ramach działalności statutowej 

GOKiB,  

a następnie umieszczony (w zależności od potrzeb) na stronie internetowej i profilach społecznościowych 

(Facebook, Twitter, YouTube etc.), w biuletynie informacyjnym, w gazetach i serwisach ogłoszeniowych  

o zasięgu lokalnym i regionalnym oraz na powszechnie dostępnych tablicach ogłoszeń; 

WYRAŻAM ZGODE NA POWYŻSZE / NIE WYRAŻAM ZGODY NA POWYŻSZE 

 

Niezależnie od wybranego celu, GOKiB zobowiązuje się wykorzystywać wizerunek wyłącznie z poszanowaniem 

wyżej wyrażonej wolnej woli oraz w sposób chroniący Pana/Pani dobra osobiste - w szczególności jego dobre 

imię, w czym będzie na bieżąco współpracowała z udzielającym zgody; 

Niniejsza zgoda jest udzielona na czas nieokreślony. 

Niniejszą zgodę można wycofać w dowolnym momencie.  

 

 

 

____________________________________ 

Podpis rodzica / opiekuna prawnego oraz data 

 

*) Niepotrzebne skreślić 


