
REGULAMIN KONKURSU NA 
„NAJSMACZNIEJSZĄ SZARLOTKĘ W GMINIE SOBIENIE-JEZIORY” 

 

1. Organizator: 
Wójt Gminy Sobienie-Jeziory 

2. Cele konkursu: 
 aktywizacja i integracja mieszkańców gminy Sobienie-Jeziory, 
 propagowanie tradycyjnego wypieku ciast, 
 wymiana doświadczeń kulinarnych 

3. Warunki uczestnictwa w konkursie: 
1) w konkursie mogą wziąć udział osoby zamieszkałe na terenie gminy Sobienie-Jeziory, 
2) do konkursu można zgłosić tylko jedno ciasto, 
3) warunkiem udziału w konkursie jest złożenie wypełnionej i podpisanej Karty Zgłoszeniowej 

w Urzędzie Gminy Sobienie-Jeziory, ul. Garwolińska 16, bud. B, pok. nr 2 w terminie 
do 10.08.2018r. 

4) ciasta należy dostarczyć w dniu 26 sierpnia 2018 r. do godziny 13:00, 
5) rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 26 sierpnia 2018r. podczas imprezy plenerowej 

OWOCOBRANIE, ok. godz. 17.00, 
6) ciasta będzie oceniać komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy, 
7) decyzje komisji konkursowej są ostateczne, 
8) komisja konkursowa nagrodzi I, II oraz III miejsce, 
9) uczestnik konkursu zgłaszając się do konkursu jednocześnie wyraża zgodę na wyeksponowanie 

ciasta oraz na przeznaczenie go (po rozstrzygnięciu konkursu) do degustacji przez uczestników 
uroczystości. 

4. Kryteria oceny: 
 walory smakowe, 
 walory estetyczne (dekoracja, kształt, prezentacja wizualna). 

5. Informacje dodatkowe: 
1) Zgłoszenie ciasta do konkursu oznacza wyrażenie zgody na jej nieodpłatne wykorzystywanie 

do niekomercyjnej działalności statutowej Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo 
do publikacji zdjęć ciast zgłoszonych do konkursu, a w szczególności zamieszczania ich na stronach 
internetowych, w social mediach i wykorzystania ich w innej formie podając dane autora (imię 
i nazwisko). 

2) Zgłoszenie ciasta do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu 
i oświadczeniem, że ciasto zgłoszone do konkursu zostały wykonane osobiście. 

3) Ciasta zgłoszone do konkursu nie będą zwracane. 
4) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem 

nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na 
zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników. 

5) Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla Uczestników. 
6) Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu bez podania przyczyny. 
7) Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody 

na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach 
marketingowych Organizatora (ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r., 
t.j.: Dz. U. z 2018r., poz. 1000). 

8) Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady oraz warunki 
prowadzenia Konkursu. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora. 

9) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu 
cywilnego oraz Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(t.j.: Dz.U. z 2017r., poz. 880). 


