
REGULAMIN KONKURSU CUKIERNICZO-FOTOGRAFICZNEGO 
„Ty Pierniku ciasteczkowy”

 Kategoria: szkoła podstawowa
 
 
I Postanowienia ogólne
1.  Organizatorem  Konkursu  „Ty  pierniku  ciasteczkowy”  jest  Szkoła  Podstawowa  nr  6  Integracyjna  
im. Kazimierza Brodzińskiego, w dalszej części regulaminu określany mianem Organizatora.
2. Koordynatorami konkursu są: Żaneta Salamon oraz powołane jury. 
3. Tematem konkursu są produkty cukiernicze i cukiernictwo. 
4. Cele konkursu: 

• rozwijanie zainteresowań młodzieży szkolnej oraz prezentacja ich osiągnięć,
• upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki, 
• propagowanie cukiernictwa jako dziedziny sztuki, 
• propagowanie wśród młodzieży postaw twórczych,
• dbanie o kulturę i tradycję świąteczną,
• wzmocnienie więzi rodzinnych.

 
II Zasady konkursu
1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 1-8.
2. Osoba przystępująca do konkursu staje się jego Uczestnikiem. 
3. Czas trwania konkursu: 06.12.2020r. – 31.12.2020r. 
4.  Zgłoszenie  chęci  uczestnictwa  w  konkursie  możliwe  jest  poprzez  wypełnienie  karty  zgłoszeniowej  
(załącznik nr 1 do regulaminu). 
5. Zgłoszenia Uczestnika do konkursu może dokonać: rodzic lub prawny opiekun ucznia.
6. Kompletnie wypełniona karta zgłoszenia w formie załącznika musi zostać dostarczona organizatorowi wyłącznie
drogą mailową razem z pracą konkursową na adres: salamonz@sp6integracja.pl  
7. Zadaniem konkursowym jest własnoręczne przygotowanie słodkiego przysmaku piernikowego nawiązującego do
klimatu Świąt Bożego Narodzenia oraz wykonanie i przesłanie do Organizatora jego fotografii. 
8. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje regulamin oraz oświadcza, że jest autorem zdjęcia, posiada pełne
prawa autorskie do zgłoszonej pracy, nie kopiuje fotografii stworzonej przez inne osoby. W razie wątpliwości co do
autentyczności fotografii, organizator ma prawo prosić o przedstawienie pliku źródłowego. Jeżeli autor nie będzie
w stanie tego zrobić, Uczestnik może zostać zdyskwalifikowany.
9. Każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 fotografie. 
10. Format prac: 

a) fotografia kolorowa lub czarno-biała, technika wykonania dowolna, format zdjęcia JPG, 
b) dobra jakość zdjęcia (rozdzielczość minimum 300 dpi). 

11.  Zdjęcie  należy  podpisać  imieniem  i  nazwiskiem  autora  oraz  klasą  do  której  uczęszcza  i  razem  z  kartą
zgłoszeniową  przesłać  na  adres  mailowy:  salamonz@sp6integracja.pl  w  temacie  wpisując:  imię  i  nazwisko
uczestnika oraz klasę. 
12. Najciekawsze prace będą eksponowane na stronie internetowe oraz w mediach społecznościowych (Facebook)
na profilach Organizatora. 
13. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nadesłanych zdjęć w materiałach związanych  
z konkursem oraz promocją szkoły z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora.



III Zasady rozstrzygnięcia konkursu i nagrody
1. Prace zostaną ocenione przez jury powołane przez Organizatora. 
2. Jury przy ocenie prac będzie brała pod uwagę: 

a) zgodność z tematem konkursu, 
b) kreatywność, 
c) oryginalność, 
d) estetykę pracy. 

3.  Wynik  konkursu  zostanie  ogłoszony  18.01.2020r.  na  łamach  strony  internetowej  oraz  w  mediach
społecznościowych na profilach Organizatora.
4.  Spośród  nadesłanych  prac  zostanie  wyłoniona  jedna  zwycięska  fotografia  oraz  2  wyróżnienia  w  dwóch
kategoriach wiekowych

• Klasy 1-3 
• Klasy 4-8 

5. Laureat konkursu zostanie poinformowany o wygranej droga mailową. 
6. Dla laureata przewidziano nagrodę rzeczową.
7.  Nagrodę  rzeczową  Laureat  może  odebrać  wyłącznie  osobiście  w  siedzibie  organizatora  w  obecności
rodzica/opiekuna  prawnego,  który  dokonał  jego  zgłoszenia,  po  wcześniejszej  weryfikacji  danych  osobowych
zarówno Laureata,  jaki osoby mu towarzyszącej.  W przypadku niepotwierdzenia zgodności danych osobowych
laureata  oraz  jego  rodzica/opiekuna  prawnego,  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  
do niewydania nagrody. 
8. Termin odbioru nagrody będzie ustalany indywidualnie z Laureatem.
 
IV Postanowienia końcowe 
1. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 
2.  Uczestnicy  konkursu  oraz  ich  rodzice/opiekunowie  prawni  lub  nauczyciele  zgłaszający  wyrażają  zgodę  na
wykorzystanie oraz przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez Organizatora konkursu zgodnie 
z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. w zakresie określonym w art. 2 i art. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 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)  (Dz.  Urz.  UE  L  119 z  04.05.2016,  str.  1),  zwanego dalej  rozporządzeniem
2016/679. 
3.  W  przypadku  stwierdzenia  naruszenia  niniejszego  regulaminu  przez  Uczestnika  konkursu,  Organizatorowi
przysługuje prawo wykluczenia go z udziału w konkursie, a w uzasadnionych wypadkach obejmujące także prawo
pozbawienia przyznanej nagrody lub odmowy jej wydania. 
4.  Ewentualne  spory  wynikłe  między  Organizatorem  konkursu,  a  jego  Uczestnikami  będą  rozpatrywane  
w  pierwszej  kolejności  na  drodze  polubownej  poprzez  negocjacje  prowadzone  w  dobrej  wierze.  
W  przypadku  nieosiągnięcia  porozumienia  w  terminie  czternastu  dni  od  dnia  poinformowania  o  zaistniałym
sporze, spór zostanie oddany do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora. 
5. W uzasadnionych przypadkach organizator może zmienić regulamin. 
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator. 
7. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej: h p://www.sp6integracja.pl/ 
8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.



Oświadczenie nr 1 

OŚWIADCZENIE
 Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział  niepełnoletniego dziecka w Konkursie Cukierniczo-Fotograficznym
„Ty  pierniczku  ciasteczkowy”  organizowanym  przez  Szkołę  Podstawową  nr  6  Integracyjną  im.  Kazimierza
Brodzińskiego z główną siedzibą  przy ul. Brodzińskiego 3, 43-300 Bielsko - Biała. 

I  Wyrażam zgodę na udział 
dziecka:.  ...........................................................................................................................

 imię i nazwisko ucznia/uczennicy oraz klasa
            w Konkursie Cukierniczo-Fotograficznym oraz publikację pracy konkursowej. 

 Dane rodzica/opiekuna prawnego:

a) imię i nazwisko: …………………………………………………………………….. 
b) kontakt telefoniczny: ……………………………………………………………..

II na  przetwarzanie  przez  organizatora  konkursu  danych  osobowych  mojego  dziecka  oraz  moich  danych  
w  celach  wynikających  z  organizacji  konkursu  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Parlamentu  Europejskiego  
 Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  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). 

III Wyrażam  zgodę  na  zamieszczenie  danych  osobowych  mojego  dziecka  na  stronach  internetowych  
i profilach w portalach społecznościowych Organizatora w publikacjach dotyczących konkursu. 

IV  Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne i nieograniczone w czasie publikowanie stworzonej przez moje
dziecko pracy konkursowej. 

V Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie  wizerunku mojego dziecka,  w przypadku wyłonienia jako
laureata bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w konkursie. Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności
wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska.
Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am
poinformowany/a o tym, że: 

1.  Administratorem  moich  danych  osobowych  jest  Szkoła  Podstawowa  nr  6  Integracyjna  
im. Kazimierza Brodzińskiego z główną siedzibą ul. K. Brodzińskiego 3, 43-300 Bielsko - Biała. 

2. Moje  dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  konkursu  zgodnie  
z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej "RODO"). Dane
osobowe będą przechowywane przez okres realizacji  konkursu,  jego promocji  i  podsumowania na
stronach  internetowych  i  w  mediach  społecznościowych  organizatora  konkursu  oraz  przez  okres
wynikający z przepisów prawa. 

3. Podstawą do przetwarzania moich danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
4. Mam  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych,  ich  sprostowania,  usunięcia,  przenoszenia  lub

ograniczenia ich przetwarzania. 
5. Jeśli uznam, że przetwarzając moje dane osobowe naruszono przepisy RODO, mam prawo wniesienia

skargi.
6. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
7. Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  przy  czym  niezbędne  dla  mojego  zaangażowania  

w konkursie. Oświadczam też, że zapoznałam/-em się i  akceptuję wszystkie warunki przewidziane  
w regulaminie konkursu. 
 

.

…………............................................................................. 
miejscowość, data czytelny podpis               


