
 Regulamin V Powiatowego Konkursu „Słodki Słoik” 2022 

 

I. Postanowienia Ogólne 

Niniejszy regulamin określa warunki na jakich odbędzie się Konkurs „Słodki Słoik” 2022. 

Organizatorem Konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem, 36-007 Krasne 743, tel.  

17 23 00 347. 

 

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. Przetwory mogą mieć smak 

słodki, kwaśny, słony i inny, zgodnie z gustem wykonującego. 

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 powiatu rzeszowskiego. 

Warunkiem udziału w Konkursie jest  dostarczenie do siedziby Organizatora, osobiście wykonanych 

przetworów do użytku domowego wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (max 2 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 dna słoika. 

 

III. Zasady Organizacyjne 

Organizator nie ponosi żadnych  kosztów związanych z wykonaniem słoików konkursowych, jak również 

kosztów związanych z ich dostarczeniem. Przetwory można zgłaszać (dostarczać) do siedziby Organizatora 

Konkursu  do dnia 18 września 2022. 

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 Organizatora Konkursu 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. 

Organizator przewiduje uroczyste rozdanie nagród o ile nieprzewidziane sytuacje losowe  tego nie 

ograniczą. Termin rozdania nagród zostanie podany na stronie internetowej GOKiB Krasne. 

 

Zapraszamy do udziału i życzymy wielu pomysłów  



 

Konkurs „Słodki słoik” 2022 

 

- 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 ”. 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.  


