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REGULAMIN KONKURSU NA  

NAJBARDZIEJ ORYGINALNY SMAKOŁYK   

W ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 4  

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  

IM. DZIECI ZAMOJSZCZYZNY 

W ZAMOŚCIU  

przygotowany przez organizatora:  

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 4  

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DZIECI ZAMOJSZCZYZNY  

W ZAMOŚCIU 

1. Celem konkursu jest: 

           aktywizacja i integracja uczniów szkoły, 

      propagowanie tradycyjnych receptur, 

      wymiana doświadczeń kulinarnych, 

 promowanie aktywności twórczej wśród młodzieży  

         oraz poczucia wartości i wiary we własne siły.  

2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkoły. 

3. Konkurs odbywa się cyklicznie, co tydzień, w każdy poniedziałek 

będzie zamieszczony nowy pomysł na twórczość kulinarną.  

4. W każdy piątek o godz. 15.00 nastąpi rozstrzygnięcie konkursu, 

polegające na uznaniu zdjęcia z najwyższą ilością polubień – lików. 

5. Zdjęcia wysyłać można do czwartku każdego tygodnia, do godz. 

15.00 

6. Zadanie konkursowe polega na wysłaniu na Facebooka 

Budowlanka Zamosc zdjęcia z wykonanego własnoręcznie 

określonego wyrobu spożywczego. Do potrawy należy dołączyć 

informację z nazwą wypieku oraz swoje imię i nazwisko oraz klasę.  

7. Zastrzega się, że prezentowane wyroby muszą być wykonane 

własnoręcznie.  

8. Komisję konkursową będą stanowili fejsbookowicze  
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9. Dla zwycięzców przewidziano nagrody – informacja przekazana 

będzie na priv. 

10.  Każdy uczestnik ma prawo zgłoszenia do udziału w Konkursie  

dowolnej ilości wykonanych wyrobów. 

11. W  Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele 

Organizatorów. 

12. Przystępując do Konkursu, Uczestnik akceptuje Regulamin                          

w całości i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim 

zasad. 

13. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 

osobowych na potrzeby prowadzenia Konkursu oraz w celach 

marketingowych Organizatora Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r., Nr 

133, poz. 883 ze zm.). Dane osobowe będą wykorzystywane 

wyłącznie przez Organizatora lub inne upoważnione przez 

Organizatora podmioty, biorące udział w przygotowaniu  

i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora oraz 

przetwarzające dane osobowe na zlecenie Organizatora Konkursu. 

Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do wglądu do swoich 

danych osobowych oraz ich poprawiania. Uczestnik zgadza się na 

opublikowanie swoich danych osobowych (w przypadku 

zwycięstwa) oraz we wszystkich przypadkach na fotografowanie 

zgłoszonych wypieków. 

14.  Udział w konkursie jest bezpłatny. 

15.  Organizatorzy nie zwracają kosztów produktów potrzebnych  

do wykonania ciast konkursowych. 

17. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady 

Konkursu.  
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