
 
REGULAMIN KONKURSU NA NAJCIĘŻSZĄ PYRĘ 

 
§ 1 

Organizator Konkursu: 
Organizatorem Konkursu „Na najcięższą pyrę” jest Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w 
Kamieńcu. 

§2 
Celem konkursu jest: 
1.Promocja hodowli ziemniaków. 
2.Popularyzacja działań proekologicznych. 
3.Integracja społeczności lokalnej. 

§3 
Założenia organizacyjne: 
1.Konkurs skierowany jest do wszystkich zainteresowanych, bez względu na wiek. 
2.Do każdej pyry powinna być dołączona kartka z drukiem wypełnionej zgody stanowiącej 
załącznik do regulaminu 
3.Pyry zgłoszone do konkursu będą zwracane autorom. 
4.Osoby zgłaszające pyry do konkurs wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów 
Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 10 maja 
2018 roku, Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.) 
5.Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku wyrażają 
zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych na 
stronach www i fb,  w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora. 

§4 
Ważenie pyr i ogłoszenie wyników Konkursu: 
1.Pyry należy dostarczyć w dniu 09.10.2022r. w godzinach 13:00-14:00 na boisku bazie 
noclegowej w Kotuszu 
2.O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora. 
3.Ocenie podlega waga pyry 
4.Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 
Lista laureatów zostanie ogłoszona w dniu 09.10.2022r. 

§5 
Nagrody: 
1.Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują słodkie upominki. 
2.Jury wśród uczestników konkursu wyłoni zwycięzców. Organizator zastrzega sobie jednak 
w wyjątkowych okolicznościach możliwość rezygnacji z przyznania poszczególnych miejsc, 
a także przyznanie wyróżnień. 
3. Zwycięzcy otrzymają pamiątkowe puchary i dyplomy 

§6 
Pozostałe informację: 
1.Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 
2.Informacje nie zawarte w regulaminie oraz ich rozstrzyganie leży w kompetencji 
organizatorów. 
3.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu z przyczyn od siebie 
niezależnych m.in. z powodu COVID-19. 
4.Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu. 



 

 

 

Kamieniec, dnia ……………… 
 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka/podopiecznego 
w ramach konkursu „Na najcięższą pyrę” 

 
 

……………………………….…………… 
(imię, nazwisko uczestnika) 

 
w zakresie ww. danych osobowych zgodnie z art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych)  w celu publikacji prac wykonanych na potrzeby konkursu w Internecie na 
stronie internetowej www.biblioteka.kamieniec.pl i na Facebooku CKiBP Kamieniec. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka/podopiecznego 
oraz nieodpłatne  wykorzystywanie, używanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne 
rozpowszechnianie, oraz w celach informacyjnych, wizerunku i wypowiedzi moich/mojego 
dziecka/podopiecznego, utrwalonych jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach (w tym w 
postaci fotografii, filmu, dokumentacji filmowej lub dźwiękowej), zgodnie z ustawą zgodnie z 
ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym  
 
 
Dane uczestnika konkursu: 
  
1. Imię i nazwisko: 
 
2. Wiek: 
 
3. Miejscowość: 
 
 
 
Telefon do uczestnika lub rodzica………… ……………                        
                                                                                             

.………………………………… 
                                                                             Podpis rodzica/opiekuna prawnego 
               Podpis pełnoletniego uczestnika 
         
 

 
 

 
 


