
REGULAMIN KONKURSU „DOMEK Z PIERNIKA”  

  

Postanowienia ogólne  

1. Organizatorem Konkursu jest   

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi Im. Dzieci Zamojszczyzny w  

Zamościu, Ul. Marszałka J. Piłsudskiego 65  22-400 Zamość  

Nauczyciele – p. Agnieszka Budenko -Wawryk, p. Aneta Petrynko, p. Urszula Palak, p. Magda  

Kołtun 

  

2. Informacje o Konkursie oraz Regulamin są publikowane na stronie internetowej Organizatora, tj. 

https://www.zsp4zamosc.edu.pl/ oraz na szkolnym Facebooku.  

  

3. Autor domku z piernika, w momencie nadesłania pracy do Konkursu. staje się uczestnikiem 

Konkursu i wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu oraz na publikację 

nadesłanych danych i zdjęć.  

Cele konkursu  

1. Kultywowanie tradycji wypiekania i zdobienia pierników świątecznych.  

2. Zachęcenie młodzieży do doskonalenia umiejętności cukierniczych.  

3. Stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania swoich umiejętności w zakresie cukiernictwa 

oraz swojego talentu.  

4. Rozwijanie kreatywności, aktywności twórczej.   

  

Warunki uczestnictwa  

1. Konkurs przeznaczony wyłącznie dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 z 

Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu.  

2. Udział w Konkursie jest dobrowolny  

  

Czas trwania   

1. Konkurs jest podzielony na etapy:  

I Etap – od 01 do 09 grudnia 2020r. – przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu poprzez 

przesyłanie przez uczestników zdjęć wyrobów na adres email, podany w dalszej części regulaminu.  

II Etap – 10 grudnia 2020r.– opublikowanie na szkolnym Facebooku wszystkich nadesłanych 

prac konkursowych.  

III Etap – od 10 do 17 grudnia 2020r. – głosowanie internetowe na Facebooku poprzez 

polubienie zdjęcia.  

https://www.zsp4zamosc.edu.pl/
https://www.zsp4zamosc.edu.pl/


IV Etap – 18 grudnia 2020r. – ogłoszenie wyników na szkolnym Facebooku oraz stronie 

internetowej szkoły, na podstawie polubień na stronie Facebook.  

  

Warunki konkursu  

1. Przez zgłoszenie do Konkursu rozumie się przesłanie do Organizatora zdjęcia własnoręcznie 

wykonanego domku z ciasta piernikowego, udekorowanego jadalnymi ozdobami.  

2. Zgłoszenia należy wysłać są na adres mailowy:  

a.budenko@zsp4zamosc.edu.pl lub a.petrynko@zsp4zamosc.edu.pl w terminie 01– 

09.12.2020r. Prace zgłoszone po terminie nie będą brały udziału w Konkursie.  

Temat wiadomości: Konkurs cukierniczy  

Treść: Imię i nazwisko oraz klasa  

Załącznik: zdjęcie wykonanego domku z piernika  

3. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić jedną pracę.  

4. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, 

niebędącymi przedmiotem innego konkursu.  

5. Zdjęcia wyrobów muszą być dobrej jakości, wyraźne, przedstawiające sam wypiek bez zbędnego 

otoczenia.  

6. Organizator nie pokrywa kosztów przygotowania wyrobów.  

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o Konkursie.  

  

Nagrody  

1. Nagrodzeni zostaną:  

- autorzy 3 prac, które uzyskają największą ilość polubień na szkolnym Facebooku – ocena cząstkowa 

z przedmiotu zawodowego oraz dodatnie punkty z zachowania.  

- każdy uczestnik Konkursu – dodatnie punkty z zachowania.  

  

Postanowienia końcowe  

1. Organizator zastrzega sobie możliwość upowszechnienia zebranych zdjęć od uczestników 

konkursu.  

2. Przesłane prace konkursowe w formie zdjęć oraz prawa autorskie przechodzą na własność 

organizatora.  

3. Administratorem danych jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane tylko w celu przeprowadzenia konkursu.  

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest ono konieczne dla  



celów konkursowych.  

  


