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Regulamin  

II edycji konkursu „Rodzinny domek z piernika” 

 

ORGANIZATORZY 

1. Organizatorem konkursu „Rodzinny domek z piernika” jest  Zespół Szkół Centrum Kształcenia 

Rolniczego w Oleszycach, ul Zielona 1, 37-630 Oleszyce 

2. Autor domku z piernika staje się uczestnikiem konkursu i wyraża zgodę na postanowienia niniejszego 

regulaminu w momencie nadesłania zgłoszenia do konkursu. 

 

CEL KONKURSU 

Celem konkursu jest:  

 zainteresowanie uczniów doskonaleniem umiejętności cukierniczych,  

 rozwijanie kompetencji inicjatywności i przedsiębiorczości, poprzez przygotowanie i prezentację 

przygotowanych przez siebie świątecznych domków z piernika,  

 rozwijanie współpracy i wymiana doświadczeń zawodowych,  

 wzbogacenie procesu dydaktycznego o formy współzawodnictwa,  

 nawiązywanie do tradycji zwyczajów i obrzędów Świąt Bożego Narodzenia, 

 promocja kultury artystycznej. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1. W Konkursie mogą brać udział uczniowie Szkoły Podstawowej klasy 7 i 8 wraz z opiekunem. 

2. Prace konkursowe w postaci domków z piernika, zwane dalej Pracą, będą realizowane przez 

jednoosobowy zespół zwany dalej Uczestnikiem.  

3. Każdy Uczestnik Konkursu ma przedstawić pracę w ilości jednego upieczonego, sklejonego                                          

i udekorowanego domku, o dowolnej kubaturze. 

4. Zgłoszenia do konkursu należy kierować do p. Agnieszki Nieckarz anieckarz1510@interia.pl, p. Beaty 

Kuczek- Niechaj beatakuczek1@tlen.pl, p. Marty Zawitkowskiej mzawitkowska@interia.pl na maila  

(zdjęcie lub skan karty zgłoszeniowej i zgody na przetwarzanie danych osobowych). 

5. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 04.12.2021 r.  
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  ZASADY PRZEPROWADZANIA KONKURSU 

1. Konkurs będzie trwał od 07.12.2021 r. do 14.12.2021 r.  

2. Uczestnik konkursu będzie miał za zadanie wykonanie domku z piernika oraz udokumentowanie 

poszczególnych etapów w formie zdjęć. 

3. Praca konkursowa powinno zawierać: 

 recepturę i sposób wykonania ciasta piernikowego i lukru, 

 1 zdjęcie surowców, 

 2 zdjęcia  etapów produkcji, 

 2 zdjęcia pracy końcowej.  

4. Kryteria oceny przez jury na podstawie receptur i przesłanych zdjęć: 

1. zgodność z tematyką konkursu, 

2. ocena wizualna domku, 

3. oryginalność i pomysłowość, 

4. wykorzystanie różnych technik kulinarnych, 

5. wygląd i dekoracja pracy. 

 
5. Uczestnik konkursu wykona zdjęcie efektu pracy końcowej, które będzie umieszczone na stronie 

www.zseoleszyce.pl  oraz www.facebook.com  Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego                     

w Oleszycach.  

6. Uczestnik konkursu wysyła zdjęcia pracy konkursowej do p. A. Nieckarz na maila  

anieckarz1510@interia.pl, p. Beaty Kuczek- Niechaj beatakuczek1@tlen.pl, p. Marty Zawitkowskiej 

mzawitkowska@interia.pl 

7. Uczestnik pokrywa koszty przygotowania pracy konkursowej.  

8. Zgłaszający oświadcza, że jest autorem zgłoszonego dzieła, że podane przez niego informacje są zgodne 

z prawdą i że dysponuje prawami autorskimi do projektu, wykonania, zdjęcia domku z piernika oraz, że 

uzyskał wyraził zgodę na udział w konkursie i warunki niniejszego regulaminu.  

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

 

1. Nad przebiegiem konkursu będą czuwać powołana przez Organizatorów Komisja Konkursowa.  

2. W skład Komisji Konkursowej wchodzić będą mistrzowie cukiernictwa z poza szkoły oraz pracownicy 

Zespołu Szkół w Oleszycach.  

3. Komisja oceniać będzie: projekt domku, staranność pracy, jego estetykę, czystość, innowacyjność, wkład 

pracy.  

4. W konkursie zwycięży Praca, która uzyska największą liczbę punktów w ocenie Komisji Konkursowej.  

5. 17 grudnia 2021r. zostaną ogłoszone i opublikowane wyniki na www.zseoleszyce.pl. 
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OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację nadesłanych danych oraz zdjęć w celach 

konkursowych. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane tylko  do celów konkursowych. 

3. Podstawą przetwarzanych danych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady UE 2016/679                  

z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest ono konieczne dla celów konkursowych. 

 

NAGRODY 

1. Organizator przewidział dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla zwycięzców I, II, III miejsca.  

2. Odbiór nagród w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian postanowień niniejszego Regulaminu  

w każdym czasie bez podania przyczyny.  

2. We wszystkich sprawach spornych decyduje Komisja Konkursowa. 

3. Osoby do kontaktu w sprawie konkursu: p. A. Nieckarz tel. 603806533 

 

 

 Serdecznie zapraszamy do udziału w piernikowym konkursie. 

Zapewniamy miłą atmosferę i dobrą zabawę na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia. 

Zapewniamy atrakcyjne nagrody !!! 

 

 

Organizatorzy 
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KARTA ZGŁOSZENIA  

w II edycji konkursu 

„Rodzinny domek z piernika” 

 

 

 
 Data:…………….. 

 

 
Zespół Szkół 

Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach 
 

ul. Zielona 1 

37-630 Oleszyce 

 

 

 
1. Imię i nazwisko uczestnika konkursu/ 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.  Nazwa szkoły/ klasa 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….… 

 

3. Imię i nazwisko opiekuna merytorycznego/rodzica 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Osoba do kontaktu: Agnieszka Nieckarz tel. 603806533  

Zgłoszenia do konkursu należy kierować do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach 

telefonicznie,na maila  anieckarz1510@interia.pl 
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….………………………………… 

          Data i miejsce 

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

w celach konkursowych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego                   

w Oleszycach 

  

 

 

Niniejszym wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na przetwarzanie danych osobowych  w zakresie wizerunku 

………………………………………………….…………………….. [imię, nazwisko,] w postaci fotografii 

cyfrowej, przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach, ul. Zielona 1a, 37- 630 

Oleszyce, zwanej dalej „Szkołą”, w tym w szczególności na potrzeby działalności konkursowe Szkoły 

prowadzonej za pośrednictwem: 

 strony internetowej Szkoły www.zseoleszyce.pl  oraz www.facebook.com Zespołu Szkół 

Centrum Kształcenia Rolniczego  w Oleszycach  

 

 

…….………………………………………… 

Podpis opiekuna prawnego 
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