
 

R E G U L A M I N 

Powiatowy Konkurs Kulinarny pn. „Piernikowe Fantazje” 

 
 

§ 1 
 

Organizator Konkursu 

1. Organizatorem Konkursu jest Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana 

Pawła II 95a, 21-010 Łęczna, tel. (081) 53 15 200, fax. (081) 752 64 64, 

www.powiatleczynski.pl 

2. Uczestnik – Koła Gospodyń Wiejskich i organizacje pozarządowe mające siedzibę na terenie 

powiatu łęczyńskiego, które złożyły zgłoszenie do udziału w Konkursie. 

3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem 

wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą 

gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych 

(t.j.Dz.U. z 2022 r. poz. 1751). 
 

§ 2 
 

Przedmiot Konkursu 

1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie samodzielnie wypieku ciasta – piernika 

bożonarodzeniowego o dowolnej wielkości i kształcie z zastosowaniem dowolnych technik. 

2. Praca Konkursowa może być wykonana w dowolnym rodzaju (ciasto twarde lub miękkie). 

3. Dopuszczalne jest dodanie do ciasta dowolnych przypraw aromatów, powideł oraz bakalii. 

4. Praca konkursowa nie może posiadać elementów niejadalnych lub niespełniających 

wymogów sanitarnych i niedopuszczonych do spożycia na terytorium UE. 

  

§ 3 

Cel Konkursu 

1. Propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Bożego Narodzenia. 

2. Budowa więzi wewnątrz społeczności lokalnych. 

3. Propagowanie domowego przygotowania tradycyjnych wypieków związanych  

z bożonarodzeniowym dziedzictwem kulinarnym. 

 

§ 4 

Uczestnicy Konkursu 

1. Konkurs skierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich (zwanych dalej „KGW”) i organizacji 

pozarządowych mających siedzibę na terenie powiatu łęczyńskiego.  

2. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do wypełnienia karty zgłoszenia, która stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
 

§ 5 

Warunki udziału w Konkursie 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie osobiście poprawnie wypełnionego 

formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 1) wraz z przygotowanym wypiekiem (piernik musi 

być opatrzony nazwą wykonawcy) do Punktu Informacji Turystycznej Starostwa 

Powiatowego w Łęcznej do dnia 16 grudnia 2022 r. do godz. 12:00 

2. Wypieki dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie. 

3. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jeden wypiek. 



4. Dostarczenie formularza zgłoszeniowego wraz z pracą konkursową jest równoznaczne  

z akceptacją założeń niniejszego Regulaminu, w tym wyrażeniem zgody na warunki 

uczestnictwa w Konkursie, określone w postanowieniach niniejszego Regulaminu, z którymi 

Uczestnicy są zobowiązani się zapoznać. 

5. Uczestnik i osoby wykonujące wypiek oświadczają, że wyrażają zgodę na przejście prawa 

własności wypieku na rzecz Organizatora z chwilą przystąpienia do Konkursu. 

6. Koszty wykonania i dostarczenia prac konkursowych ponosi Uczestnik zgłaszający pracę 

konkursową. 

7. Organizator nie zwraca Uczestnikom wypieków biorących udział w Konkursie. 

8. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody  

na upublicznienie danych osobowych i wizerunku laureatów Konkursu w prasie, na stronie 

internetowej oraz profilach w mediach społecznościowych Organizatora.  

 

§ 6 

Sposób i kryteria oceny prac konkursowych 

1. Oceny dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa, która czuwać będzie nad 

prawidłowym jego przebiegiem. 

2. W skład Komisji wejdą przedstawiciele Organizatora. 

3. Organizator ma prawo w dowolnym momencie dokonywać zmiany składu Komisji. 

4. Pracami Komisji Konkursowej kieruje Przewodniczący. Obrady Komisji Konkursowej są 

tajne i odbywają się w obecności wszystkich członków Komisji Konkursowej. 

5. Komisja Konkursowa wyłoni trzech zwycięzców (I,II,III miejsce). Komisja może również 

przyznać wyróżnienia. 

6. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody finansowe, które przyznawane są na rzecz całego 

KGW/organizacji pozarządowej. 

7. Podczas oceniania wypieków Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę następujące kryteria: 

a) smak (0-5), 

b) estetykę i precyzję wykonania (0-5), 

c) zdobienie ((0-5), 

d) nawiązanie do bożonarodzeniowych tradycji (0-5). 

8. W przypadku uzyskania przez prace konkursowe jednakowej oceny, ustalenie lokaty odbędzie 

się w drodze głosowania członków Komisji Konkursowej poprzedzonego dyskusją, a w razie 

równej liczby głosów rozstrzygający głos należy do Przewodniczącego Komisji. 

9. Z posiedzenia Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół podpisany przez 

wszystkich jej członków. 

10. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

 

§ 7 
 

Rozstrzygnięcie Konkursu 

1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi po zakończeniu prac Komisji Konkursowej. 

2. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej 

Organizatora www.powiatleczynski.pl oraz na portalu społecznościowym 

Facebook/Starostwo Powiatowe w Łęcznej. 

3. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o przyznaniu nagród 

telefonicznie lub pocztą elektroniczną na numer/adres e-mail podany w Formularzu 

zgłoszeniowym. 



§ 8 
 

Nagrody 

W Konkursie zostaną przyznane trzy nagrody główne mające charakter finansowy:  

− I miejsce – nagroda pieniężna o wartości 300,00 zł brutto,  

− II miejsce – nagroda pieniężna o wartości 200,00 zł brutto,  

− III miejsce – nagroda pieniężna o wartości 100,00 zł brutto.  
 

§ 9 
 

Unieważnienie Konkursu 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu w dowolnym momencie,  

w szczególności w sytuacji, gdy nie wpłynie żadne zgłoszenie konkursowe lub Komisja 

Konkursowa nie rozstrzygnie o wynikach konkursu. 

2. Unieważnienie, o którym mowa w pkt 1, nie wymaga podania przyczyny. 
 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie. 

2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych lub 

niepełnych danych przez uczestników Konkursu. 

3. Kwestie nieuregulowane w niniejszym Regulaminie będą rozstrzygane przez Organizatora. 

§ 11 

Administrowanie danymi osobowymi 
 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Łęczyński z siedzibą  

al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, telefon kontaktowy: 81 531 52 00. 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e mail: inspektor@powiatleczynski.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach: przeprowadzenia procedury wyboru 

laureatów Konkursu, przyznania nagród finansowych oraz publikacji wyników 

Konkursu w mediach społecznościowych, na stronie Organizatora oraz  

w publikacjach.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów 

przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

− żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

− cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

− wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych 

odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym odmowa podania danych osobowych 

jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie. 

mailto:inspektor@powiatleczynski.pl


Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie 

podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załączniki: 

- Formularz zgłoszeniowy 

 


