
REGULAMIN KONKURSU ORGANIZOWANEGO

W POWIATOWYM ZESPOLE NR 4. SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH

W OŚWIĘCIMIU

Tytuł Konkursu: " Wariacje kulinarne "

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Organizatorem Konkursu jest Powiatowy Zespół Nr 4. Szkół Ekonomiczno- Gastronomicznych w   Oświęcimiu,

ul. Obozowa 39, 32-600 Oświęcim.

2. Konkurs będzie przeprowadzany  w terminie do 30 kwietnia 2021 r. Organizator zastrzega sobie prawo do 

przedłużenia konkursu.

4. Zadanie konkursowe polega na samodzielnym sporządzeniu  w domu wybranej potrawy: słonej, słodkiej, 

tortu, ciasta, deseru i przesłania 1-4 zdjęć wykonanej pracy wyłącznie na adres : 

ekonomikwoswiecimiu@gmail.com  

Liczy się kreatywność, finezyjność, oryginalność wykonania, estetyka prezentacji.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE.

1. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń klasy 6, 7 lub 8 szkoły podstawowej powiatu  oświęcimskiego, 

chrzanowskiego, wadowickiego, pszczyńskiego, bieruńsko-lędzińskiego, któremu jest bliska sztuka kulinarna i 

interesuje się gastronomią.

2. Osoby  uczestniczące w Konkursie muszą spełnić następujące warunki :

a) zapoznanie z regulaminem Konkursu na stronie www.pz4seg.pl

b) spełnienie warunków podanych w §2 p.1

c) samodzielne  sporządzenie wybranej potrawy i przesłanie jej zdjęć na adres poczty Organizatora Konkursu.

d) przesłanie oświadczenia rodzica uczestnika Konkursu ( zdjęcie, skan) zgodnie ze wzorem ( załącznik 1 do 

regulaminu Konkursu).  Oświadczenie może być napisane własnoręcznie, zgodnie ze wzorem.

§ 3 ZASADY ORGANIZACJI KONKURSU I NAGRODY.

1. Wszystkie zdjęcia prac konkursowych, razem z imieniem i nazwiskiem autora ,będą umieszczone na fanpane 

"Żywienie w Ekonomie" https://www.facebook.com/zywieniewekonomie

2. Komisja konkursowa przyzna 10 nagród rzeczowych. Będą to fartuszki z haftem " GOTOWANIE TO MOJA 

PASJA".

http://www.pz4seg.pl/
https://www.facebook.com/zywieniewekonomie


3.  Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga 

Organizator.

4. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu

siedmiu dni od terminu zakończenia konkursu, na wskazany przez niego adres e-mail.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu pojawi się także na stronie http://www. HYPERLINK 

"http://www.pz4seg.pl/"pz4seg.pl/, https://www.facebook.com/pz4seg oraz na fanpage’u 

https://www.facebook.com/zywieniewekonomie

5. Chęć przyjęcia nagrody powiadomiony Zdobywca powinien potwierdzić zgodą przesłaną na adres: 

ekonomikwoswiecimiu@gmail.com  w terminie trzech dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu przez 

Organizatora, pod rygorem utraty prawa do nagrody.

6. Przekazanie nagród nastąpi osobiście w późniejszym terminie, o czym powiadomi Organizator do 2 tygodni 

po ogłoszeniu wyników Konkursu.

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Dotyczy to w szczególności zmian

terminów poszczególnych czynności konkursowych.

 Ewentualne zmiany w  Regulaminie obowiązywałyby  od czasu opublikowania go na stronie 

http://www.pz4seg.pl/

http://www.pz4seg.pl/
https://www.facebook.com/zywieniewekonomie
https://www.facebook.com/pz4seg
http://www.pz4seg.pl/
http://www.pz4seg.pl/


Zał 1.

Oświadczenie rodzica uczestnika konkursu

Oświadczam, że wyrażam zgodę na opublikowanie danych osobowych) mojej córki/syna

………………………………………………………….......................... uczennicy/ ucznia klasy………………………

Szkoły………………………………………………………………………………………………………………………………………

na fanpage "Żywienie w Ekonomie" https://www.facebook.com/zywieniewekonomie  .  

Ponadto oświadczam, iż:

• Znam i akceptuję regulamin konkursu

• Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojej córki/syna zgodnie z przepisami     

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RE (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i

w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) -  imienia, nazwiska, numeru 

telefonu kontaktowego, adresu poczty elektronicznej, klasy i  szkoły podstawowej, do której 

uczęszcza – w zakresie określonym w Regulaminie Konkursu.

• Organizator Konkursu poinformował mnie o prawie dostępu do treści tych danych oraz prawie 

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, 

prawie wniesienia sprzeciwu, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie                           

• Organizator Konkursu poinformował mnie o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 

Warszawa tel. 22 531 03 00  w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza

przepisy Rozporządzenia;

Miejscowość, data……………………………………………..        Czytelny podpis…………………………………………….

https://www.facebook.com/zywieniewekonomie

