Regulamin konkur§u na najlepszą słodkośćregionalną
orPionkowiankęoo
przedmiot konkursu
Przedmiotem konkursu jest przygotowanie ciasta, bądź innego wyrobu cukierniczego związanego
i/lub propagującego miasto Pionki.

Organizator konkursu
Gmina Miasta Pionki
Aleja Jana Pawła II 15
ż6-670 Pionki

cele konkursu
- kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o tradycyjnej kuchni,
- wymiana doświadczeń kulinamych,
- budowanie tozsamościlokalnej,
- promocja

Gminy Miasta Pionki.

ZałożeniaorganŁacyj ne
Konkurs na najlepszą słodkośćregionalną ,,Pionkowiankę" realizowany jest w ramach festynu
,,Postaw na Rodzinę, łącrymy pokolenia" współfinansowanego z budżetu Województwa
Mazowieckiego w ramach zadania ,,Samorzqdowy Instrument Wsparcia Rad Seniorcju, 2()22".
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 18 września202ż r. na w/w festynie.
1.

2.Udział w konkursie jest bezpłatny.
Każdy uczestnik moze zgłosić do konkursu Ęlko jedno ciasto/wyrób cukiemiczy.
4. Wszystkie produkty niezbędne do przygotorł,ania ciasta/wyrobu cukierniczego uczestnik
konkursu nabywa we własnym zakresie. Organtzator nie zwraca kosztu ich zakupów.
3.

4. Uczestnikami konkulsu mogą być tylko pełnoletni mieszkańcy Gmirry Miasta Pionki.

5. Ciasto/wyrób cukierniczy powinien byc opatrzony metryczką umieszczoną na opakowaniu

wg wzoru: imię i nazwisko autora wy-pieku

9. Do konkursu można zgłaszać wyroby przygotowane indywidualnie lub grupowo (w tym również
ptzez instytucje t organizacje pozarządowe),
10. Zgloszenie odbywa się poprzez dostarczenie: ciasta/w}rrobu. kart}. zgłoszeniowej (.zŃączniknr
1a do regulamirru) oraz zgodę na przetw,arzanie danych osobow},-ch oraz rozpowszechnianie
wizerunku (załącznik nr 2) w dniu 18 wrześniaż022 r. podczas festynu ooPostaw na Rodzinę,
łączymy pokolenia" - Ogródek Jordanowski w Pionkach. Miejsce przekazywania przedmiotów
konkursu zo stanie o7naczonę pT zez Organizatora.

11. Przyjmowane będą tylko kompletne zgłoszenia (ciasto/wyrób cukierniczy, karta
zgłoszeniowa, zgoda na przetwarzanie dan_vch osobowych oraz rozpowszechnianie
wizerunku).

12,Prz,ekazane Komisji Konkursowej wyroby nie będą zwtacane autorom.
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13. Uczestnik konkursu oświadcza,że przy przygotowaniu wyrobu zadbń o wszelkie zasady
higieny ibezpieczeństwa oraz gwarantuje jego zdatnośćdo spozycia.
14. Zgłasząąc swój udział w konkursie autor w_ł,robu zgadza się na publikację jego zdjęcia
i przeniesienie praw własnościna Organizatora. W przypadku publikacji zdjęć prac konkursowych
()rgantzator konkursu zastlzega sobie prawo do modyfikacji/korekty dołączonego opisu.

Komisja Konkursowa
1 . KoŃurs rczstrzy gnie Komisj a Konkursowa powołana przęz Or gantzatora.
2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na zasadzię anonimowości. Członkom Komisji Konkursowej

zostaną zaptezeŃowane pface bez określania ich autoróq oznaczonejedynie numerami. Każdemu
zgłoszeniu zostanię nadany numer porządkowy, a po ostatecznej decyzji Komisji Konkursowej
numer ten będzie rozkodowany i zostaną ujawnione nazwiska autorów zwycięskich prac.

3. Po rozstrzygnięciu konkursu zostanie sporządzony protokół, ktory zostanie podpisany przez
wszystkich członków Komisji Konkursowej.
4. Podczas oceny wyrobu biorącego udział w konkursie będą brane pod uwagę:
- spełnienie wymogów określonychregulaminem i zgodnośćztematykąkonkursu,
- zgodnośćz przepisem,
-

pomysłowość,

- elementy dekoracyjne i este§ka.

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Festynu,,Postaw na Rodzinę,łączymy pokolenia"
w dniu 18 września2022 r, oraz opublikowane na stronie internetowej ą§§;plgnhi+li.

7. Decyzja Komisji KoŃursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej
odwołanie.

Nagrody
1. Laureatom konkursu zostaną przyznane

nagrody rzęczowę ufundowaneprzez Organizatorów.

2, Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 18 wrześniaż022t.podczas Fes§nu
,rPostaw na Rodzinę, łączymy pokolenia".

Informacje dodatkowe

i. Regulamin konkursu, wzór kaĘ zgłoszeniowej (załącznik nr la) oraz zgodę naprzet:warzanie
danych osobowych oTaz rczpowszechnianie wizerunku (zńącznik nr 2) można pobrać ze strony
internetowej : xrł włtpłkiłi_
2. Dokorruj ąc zgłoszenia Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem

zgodę

na

zawartewnim zasady.

i wyraża

3. Organtzator dopuszczamożIiwość wprowadzaniazmian w regulaminie. O zml&I7dchpoinformuje
za pośrednictwem strony irrternetowej

.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu i jest dostępny na stronię internetowej
pod adresem: wlłia!,#logki€i
5. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne

z akceptacją niniejszego regulaminu.

6. Zapytarlia w sprawie konkursu prosimy kierować na adres: k.gola@pionki.p1 lub dzwoniąc pod
numerem telefonu: 516 276 403.
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