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GCKiB. 420.9.2022 Przemęt, 03.11.2022 r.
REGULAMIN KONKURSU
 pn.: „Świąteczny PIERNIK”

Zasady konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu i obowiązuje
do  czasu jego zakończenia.

Organizator: Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie

Cele konkursu:
- propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Bożego Narodzenia
- promowanie samodzielnego wykonywania pierników, nie tylko jako świąteczny przysmak, ale również jako ozdoba
lub drobny prezent świąteczny
- rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej
- kreatywne spędzenie czasu wolnego

Przedmiot i temat konkursu:
Świąteczny  piernik  -  ciastko  -  domowego  wypieku  z  ciasta  piernikowego  (tradycyjne  przyprawy  i  składniki
spożywcze). 
Format piernika:

– płaski - o wymiarach nie przekraczających 20 x 20 cm
lub

– przestrzenny - podstawa o wymiarze nie przekraczającym 20 cm (dł. i szer.), wysokość do 20 cm 
Kształt piernika:

– może  być  dowolny  i  technika  uzyskania  formy  też  dowolna:  wycięcie  kształtu,  odciśnięcie  foremką,
płaskorzeźba, relief w cieście lub bryła przestrzenna. 

Piernik  może  być  ozdobiony  w  dowolny  sposób,  ale  przedstawiający  motyw  związany  ze  Świętami  Bożego
Narodzenia.
Pierniki zarówno płaskie jak i przestrzenne będące przedmiotem konkursu nie będą przeznaczone do spożycia, powinny
być ułożone na sztywnych podkładkach (np. z tektury). 
Uczestnicy
Uczestnikami konkursu mogą być osoby w wieku 60 lat i powyżej, mieszkające na terenie gminy Przemęt
              

Kryteria oceny
– ogólne wrażenie artystyczne
– estetyka wykonania i oryginalność pomysłu
– dobór i wykonanie elementów zdobniczych
– wkład pracy

Warunki uczestnictwa
1. Uczestnik może zgłosić do konkursu jedno ciastko - piernik.
2. Piernik zgłoszony na konkurs musi być autorską odpowiedzią na zadany temat, nie może naruszać praw osób

trzecich.
3. Prace niezgodne z tematyką konkursu nie będą oceniane.
4. Do pracy  konkursowej  należy  dołączyć  metryczkę  podpisaną  wg wzoru:   imię  i  nazwisko,  wiek,  telefon,

miejscowość 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac zgłoszonych do konkursu.
6.  Lista  laureatów  konkursu  zostanie  zamieszczona  na  stronie  www.gckib.org.pl  13  grudnia  2022  r.

wraz z informacją kiedy nastąpi wręczenie nagród. 
7. Z  pierników zgłoszonych  na  konkurs  zostanie  zorganizowana  wystawa.  Uczestnicy  konkursu  będą  mogli

odebrać  pierniki  w terminie  od 20 grudnia 2022 r. do 23 grudnia 2022 r. w GCKiB w Przemęcie. Jeśli
piernik nie zostanie odebrany w tym terminie, przechodzi na własność Organizatora konkursu.   

8. Kontakt telefoniczny w sprawie konkursu 65 619 34 86.
Termin
Pierniki będące przedmiotem konkursu należy dostarczyć do Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie ul.
Jagiellońska 16, 64-234 Przemęt do 9 grudnia 2022 r. do godz. 15:00.  
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Ocena prac
1. Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora.
2. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i niepodważalna.
3. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody.

Załącznik do Regulaminu:
- Karta zgłoszenia uczestnika konkursu wraz z Klauzulą informacyjną



Poniedziałek 7:30-15:30

Wtorek, 7:30-15:30

Środa 7:30-15:30

Czwartek, Piątek 7:30-15:30

NIP 923-169-70-98  

REGON 363350428

Bank BS Wschowa

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie

ul. Jagiellońska 16, 64-234 Przemęt

tel. 65 619 34 85 fax 65 358 89 59

Załącznik do Regulaminu 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA KONKURSU

pn.: „Świąteczny PIERNIK”

Imię, nazwisko i wiek…………………………………………..………….……………………………………

Adres zamieszkania .…………………………………………...………….…………………………………….

Numer telefonu………………………………………………………………….……………………………….

Oświadczam, że treść regulaminu jest mi znana.

…….……………………………………….
                                                                                                (data i podpis uczestnika)

Zgoda  na  przetwarzanie  danych  osobowych  w  zakresie  udziału  w  konkursie  pn.  „Świąteczny
PIERNIK”  organizowanym  przez  Gminne  Centrum  Kultury  i  Bibliotekę w  Przemęcie  oraz  w  celach
promocyjno-marketingowych.

Wyrażam  zgodę  /  nie  wyrażam  zgody1 na  udział  w  konkursie  na  zasadach  określonych
w regulaminie konkursu.

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody1 na przetwarzanie moich danych osobowych objętych zgłoszeniem
do udziału w konkursie na potrzeby niezbędne do przeprowadzenia konkursu.

Niniejszym wyrażam/nie wyrażam1 zgodę/y na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie:
a) zbierania i przetwarzania informacji o wynikach konkursu,
b)  publikowania  listy  laureatów i  wyróżnionych  uczestników na  stronie  internetowej,  profilu  facebook
organizatora, Gminy Przemęt oraz w informatorze „Kurier Przemęcki”,
c) publikowania udziału w uroczystych podsumowaniach konkursu oraz nagraniach telewizji Leszno
(zdjęcia, materiał filmowy itp.).

Niniejszym  wyrażam/nie wyrażam1 zgodę/y na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wizerunku
autora  przez  Gminne  Centrum Kultury  i  Biblioteka  w Przemęcie,  w tym w szczególności  na  potrzeby
działalności  promocyjno-marketingowej  GCKiB  prowadzonej
za pośrednictwem:
a) wystaw organizowanych przez GCKiB,
b) witryny internetowej GCKiB,
c) profilu facebook GCKiB,
d) telewizji Leszno,
e) witryny internetowej Gminy Przemęt,
f) informatora „Kurier Przemęcki”.

1 niepotrzebne skreślić
…….……………………………………….

(data i podpis uczestnika) 
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PRAWA AUTORSKIE I INNE:

1. Przystępując do konkursu, uczestnik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do pracy, którą
zgłasza w konkursie oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.
2.  Nadesłanie  pracy  konkursowej  jest  równoznaczne  z  nieodpłatnym  przeniesieniem  wszelkich  autorskich  praw  majątkowych
na Organizatora do wykorzystania nadesłanej pracy lub jej  części  na wszystkich polach eksploatacji,  tj.:  w zakresie utrwalania
i zwielokrotniania pracy w zakresie rozpowszechniania pracy - publiczne wystawienie, wyświetlenie,
a także publiczne udostępnianie prac.
3. Autor wyraża zgodę na publikację na stronie internetowej, w mediach społecznościowych oraz na innych nośnikach
elektronicznych i tradycyjnych nadesłanej pracy przez Organizatora, a także na wykorzystanie pracy w celach promocyjnych
i statutowych Organizatora.
4.W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich
oraz innych naruszeń Regulaminu Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia Uczestnika
w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres Organizatora.
5.  Przystąpienie  do  konkursu  jest  równoznaczne  z  akceptacją  przez  uczestnika  regulaminu  oraz  uczestnik  zobowiązuje  się  do
przestrzegania określonych w nim zasad.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH :
1. Administratorem  danych  podanych  przez  Uczestnika  konkursu  jest  Gminne  Centrum  Kultury  i  Biblioteka

w Przemęcie ul. Jagiellońska 16, 64-234 Przemęt
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, Panią Natalią Ratajewską możliwy jest pod adresem e-mail: konktakt@rodo-

leszno.com.pl
3. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, e RODO w celu wzięcia udziału w

konkursie  „Świąteczny  PIERNIK”   zgodnie  z  niniejszym regulaminem konkursu  oraz  w  celu  promocji  działalności
dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej podmiotu.

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania konkursu, a następnie przechowywane będą przez okres zgodny z
Jednolitym  Rzeczowym  Wykazem  Akt.  Wizerunek  udostępniony  na  stronach  internetowych,  w  mediach
społecznościowych  organizatorów konkursu  oraz  w materiałach  powstałych  w związku  z  wydarzeniem przetwarzany
będzie przez nieograniczony czas.

5. Dane  osobowe  będą  przekazywane  współorganizatorom i  podmiotom ściśle  powiązanym z  realizowaniem konkursu.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami odbiorcami danych osobowych mogą być organy publiczne, instytucje i podmioty
trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z
którymi administrator danych osobowych zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych.

6. Posiadają  Państwo  prawo  żądania  od  administratora  dostępu  do  danych  osobowych,  prawo  do  ich  sprostowania,
ograniczenia  przetwarzania  lub prawo do wniesienia  sprzeciwu wobec przetwarzania,  a  także prawo do przenoszenia
danych w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa ochrony danych osobowych.

7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest  dobrowolne,  jednakże odmowa ich podania jest  równoznaczna z brakiem możliwości

udziału w konkursie.
9. Wobec uczestników konkursu nie będą podejmowane decyzje oparte na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym

profilowanie.

10. W  związku  z  jawnością  konkursu  niektóre  dane  mogą  być  przekazane  do  państw  spoza  Europejskiego  Obszaru
Gospodarczego.
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