REGULAMIN
KONKURS BOŻONARODZENIOWY
„JA PIERNICZĘ’’W TE SWIĘTA.
ORGANIZATOR :
Kętrzyńskie Centrum Kultury
ul. Sikorskiego 24a
11-400 Kętrzyn
GŁÓWNYM PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST:
„CHATKA Z PIERNIKA I OZDOBY Z PIERNIKA”
ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Konkurs otwarty jest dla wszystkich zainteresowanych.
2. W tym roku wybieramy najładniejszą chatkę piernikową i
ozdoby z piernika (zawieszki na choinkę ,stroiki , girlandy,
choinki)
Wypieki muszą być jadalne bez sztucznych dodatków
(dopuszczalne zawinięcie w celofan). Nagrodzone i wyróżnione
wypieki przechodzą na własność organizatora.
3. Uczestnicy indywidualni (w każdej kategorii dorośli i dzieci mogą
dostarczyć MAX. 1 pracę z każdej kategorii);
4. Do każdej pracy musi być dołączona karta zgłoszeniowa,
zawierającą następujące dane: imię nazwisko, adres, numer
kontaktowy, wiek ewentualnie klasa autora i nr szkoły, do której
uczęszcza oraz dane nauczyciela pod kierunkiem, którego praca
została wykonana .
5. Każda osoba biorąca udział w konkursie musi wyrazić zgodę na
przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie prac.
(Oświadczenie i karta informacyjna znajdują się w załączniku Regulaminu.)

TERMIN I SPOSÓB DOSTARCZANIA PRAC:
1. Prace należy dostarczyć do 12 GRUDNIA 2022r. do

Kętrzyńskiego Centrum Kultury, ul. Gen. W.
Sikorskiego 24a 11-400 Kętrzyn

KOMISJA:
Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora.
Komisja przyzna I, II i III miejsce oraz wyróżnienia.
Ocenie podlega:
- estetyka wypieku;
- dobór składników;
- samodzielność;
- pomysłowość;
- ogólny wyraz plastyczny;
- wypieki powinny składać się wyłącznie z elementów jadalnych;

Odbędzie się wernisaż wystawy pokonkursowej nagrodzonych i
wyróżnionych prac 19 grudnia 2022 r. o godz. 16.00 w Galerii KCK.
 Nagrodzone prace przechodzą na własność organizatora

Odbiór prac:
do 07.01.2022, po terminie prace również przechodzą na własność
organizatora.
ORGANIZATOR
Kętrzyńskie Centrum Kultury

KARTA INFORMACYJNA
IMIĘ I NAZWISKO
Autora pracy
WIEK
KLASA
ADRES,
NR TELEFONU
ulica, miasto
SZKOŁA
nazwa/ adres
(opcjonalnie)
IMIĘ I NAZWISKO
NAUCZYCIELA,
OPIEKUNA
pod kierunkiem
którego praca została
wykonana
(opcjonalnie)

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU
„JA PIERNICZĘ” W TE ŚWIĘTA 2022
O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ
WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Ja, niżej podpisany
……………………………………………………………………………,
Imię i nazwisko autora/ opiekuna prawnego
w związku z przystąpieniem do konkursu „Konkurs Bożonarodzeniowy – JA PIERNICZĘ W
TE ŚWIĘTA” Kętrzyn 2022 organizowanego przez Kętrzyńskie Centrum Kultury, wyrażam
zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku zarówno moich, jak i dziecka
zgłoszonego do konkursu.
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1.Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Kętrzyńskie Centrum Kultury.
2.Moje dane osobowe i dane dziecka będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji
konkursu/festiwalu/zawodów/ przeglądu.
3.Moje dane osobowe oraz dane mojego dziecka mogą zostać udostępnione innym podmiotom
wyłącznie w celu udzielenia wsparcia w realizacji wydarzenia.
4.Podanie danych jest dobrowolne.
5.Mam prawo dostępu do treści swoich danych i danych dziecka oraz ich poprawiania.
Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie, pokazywanie i publikowanie mojego
wizerunku, nazwiska, głosu w dowolnym formacie i we wszystkich mediach dla celów
związanych z informacją i promocją wydarzenia, bez konieczności każdorazowego ich
zatwierdzania.

…………………………………
Miejscowość, data

……………………………………………………
czytelny podpis

