
 REGULAMIN KONKURSU  

„NAJPYSZNIEJSZE CIASTO NAMIODZIE” 

 

I. Organizator konkursu: 
Organizatorem Konkursu „Na najpyszniejsze ciasto na miodzie” jest Centrum Kultury i 
Biblioteka Publiczna w Kamieńcu. 
 
II. Data i miejsce rozstrzygnięcia konkursu: 
Rozstrzygnięcie finałowe konkursu nastąpi dnia 09.10.2022r. podczas imprezy „Święto 
miodu, ziół i innych darów ziemi” w Kotuszu 
 
III. Cele konkursu: 
1.kultywowanie i upowszechnianie tradycji sporządzania oraz przygotowania wypieku ciasta 
na miodzie;  
2.prezentacja najlepszych i najsmaczniejszych wypieków ciast z terenu gminy Kamieniec;  
 
IV. Zasady i warunki uczestnictwa: 
1.W Konkursie mogą uczestniczyć mieszkańcy Gminy Kamieniec, 
2.Uczestnicy zgłaszający się do konkursu zobowiązani są wypełnić i podpisać Kartę 
Zgłoszenia, 
3. Uczestnicy konkursu zobowiązani są przygotować i dostarczyć: 
-  jedną blaszkę ciasta lub innych wypieków – Bazy noclegowej w Kotuszu w dniu 
09.10.2022 najpóźniej do godziny 13:30 
- podczas zgłoszenia każde z ciast zostanie oznaczone przez organizatora, 
- ciasta zostają u organizatora w celu degustacji dla publiczności. 
 
V. Zasady oceniania: 
1.Dla dokonania oceny ciast zgłoszonych do Konkursu organizator powołuje   Jury.  
2.Wszelkie postanowienia Jury Konkursu mają charakter ostateczny i nie podlegają 
odwołaniu. 
3.Wyniki Konkursu w postaci listy laureatów ogłoszone będą w dniu 09.10.2022 
4.W Konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe (dla zwycięzców 3 pierwszych miejsc), dla 
pozostałych uczestników przewidziane są dyplomy. 
 
VI. 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 najpyszniejsze ciasto na miodzie” 

 
 

……………………………….…………… 
(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 
         
 
 
 
 
 

 


