
 

 

Regulamin  

 Konkurs na najlepszy i najładniejszy piernik świąteczny 

1. Konkurs na najlepszy i najładniejszy piernik świąteczny (zwany dalej  „Konkursem”) 

organizowany jest przez Stowarzyszenie „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”                                      

z siedzibą przy ul. Przemysłowej 27 w Ostrzeszowie  (zwanym Organizatorem),                  

we współpracy z Ostrzeszowskim Centrum Kultury z siedzibą przy                                       

ul. Gorgolewskiego 2, 63-500 Ostrzeszów oraz Starostwem Powiatowym                            

w Ostrzeszowie z siedzibą przy ul. Zamkowej 31, 63-500 Ostrzeszów. 

2. Konkurs będzie mieć miejsce 10 grudnia 2021r. w Ostrzeszowie . 

3. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach: 

 najlepszy piernik (lub pierniczki) 

 najładniej zdobiony piernik (lub pierniczki) 

4. Udział w konkursie jest bezpłatny 

5. Wypieki konkursowe należy dostarczyć w dniu 10 grudnia 2021 r.                                     

od godz. 10.00 do 12.00 do Ostrzeszowskiego Centrum Kultury  ul. Gorgolewskiego 2 

63-500 Ostrzeszów 

6. Do pierników należy dołączyć opis, recepturę oraz przepis mówiący jak został 

wykonany. Ilość zgłaszanego piernika do konkursu: nie mniej niż 30 x 25 cm lub 20 

małych pierniczków.  

7. Celem konkursu jest tradycja Świąt Bożego Narodzenia oraz promocja zawodu 

cukiernika  poprzez  pieczenie i zdobienie domowych pierników.  

8. Ocenie będzie podlegać:  

 wygląd zewnętrzny – sposób prezentacji, 

  przekrój,  

 smakowitość  

 zdobienie. 

9. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana w tym celu Kapituła.  

10. Kapitułę powołuje  Organizator. 

11. Zwycięzców konkursu wyłaniają obecni na posiedzeniu Członkowie Kapituły 

Członkowie Zwyczajni wg zasad głosowania przyjętych przez Kapitułę na wniosek 

Przewodniczącego i  ustalonych w trybie roboczym. Przewodniczący Kapituły 

powinien, korzystać podczas zatwierdzenia werdyktu ze wsparcia Członków 

Honorowych obecnych na posiedzeniu Kapituły.  

12. Obecni na posiedzeniu członkowie Kapituły dokonują oceny zgłoszonych do 

Konkursu pierników w warunkach zapewniających anonimowość poszczególnym 

uczestnikom Konkursu gwarantowanych przez Organizatorów. 

13. Spośród dostarczonych i zaprezentowanych wypieków Kapituła wybierze i przyzna 

nagrody za 3 najciekawsze pierniki w każdej kategorii. 



 

 

 

14. Wynik Konkursu ogłaszane będą przez Przewodniczącego Kapituły lub osobę przez 

niego wyznaczoną, oraz nagrody zostaną wręczone podczas Jarmarku 

Bożonarodzeniowego w dniu 11grudnia 2021 roku o godzinie 14:30 

15. Nagrody nie odebrane przez laureatów w dniu ich ogłoszenia zostaną przekazane im 

inną drogą po uprzednim ustaleniu sposobu ich przekazania z uczestnikami. 

16. Uczestnicy Konkursu podpisując zgłoszenie do Konkursu akceptują jego regulamin            

oraz zobowiązują się uszanować wszelkie postanowienia Kapituły. 

17. Decyzje Kapituły Konkursowej są ostateczne i nieodwołalne. 

18. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu oraz ewentualnego odwołania 

konkursu (Covid) 

19. Zgłoszenie prac do konkursów jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich  na 

rzecz Organizatorów, o których mowa w art. 50 ustawy z dn. 4 lutego 1994 r.(Dz. U. 

Nr 24 poz.83) o prawach autorskich pokrewnych oraz publikacji w wydawnictwach 

wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz publikowanych w Internecie, 

oraz podlegają ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz.U. 

2018 poz. 1000) przetwarzanych w Stowarzyszeniu OLGD. 

 

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie 

Organizatorzy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
do Konkursu  NA NAJLEPSZE PIERNIKI ŚWIĄTECZNE 

Organizatorem konkursu jest 

Stowarzyszenie „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” 

 

 

Zgłaszam: 

 

o Piernik, pierniczki do I kategorii 

o Piernik, pierniczki do II kategorii 
 
(nazwa produktu)……………………………………………………………..…………………………. 

 

 

 

 

 

 

ZGŁASZAJĄCY : 

nazwisko i imię /nazwa 

 

adres: 

 

tel. kontaktowy: 

 

adres mailowy: 

 



 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

(konkurs na najlepsze pierniki świąteczne) 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 , art. 14 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych w s prawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (Dz.Urz.UEL.2016 Nr 119 st. 1 z późn. zm.), dalej RODO, informuję  że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

  Stowarzyszenie „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” 

z siedzibą: ul. Przemysłowa 27, 63-500 Ostrzeszów 

2. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych. W sprawach związanych z ochroną 

danych można się skontaktować przez adres e-mail: olgd@olgd.org.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prezentacji i propagowania działalności 

administratora oraz  udziału w konkursie na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 pkt a RODO). 

Niewyrażenie zgody spowoduje brak możliwości sklasyfikowania i nagrodzenia  uczestnika konkursu.  

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wszystkie osoby zainteresowane działalnością 

administratora, a także podmioty upoważnione z mocy prawa oraz takie, z którymi została podpisana 

umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane aż do cofnięcia zgody lub do ich usunięcia.                 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody                   

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych                           

w Warszawie, jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana 

narusza przepisy RODO. 

 

 

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


