
REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO 

pn.: „Piernikowy Ludek” 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorami konkursu są Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie oraz 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście 

2. Celem konkursu jest: 

a) rozwijanie indywidualnych zdolności kulinarnych i estetycznych, 

b) wzmacnianie więzi między dzieckiem a opiekunem, 

c) integrowanie rodziny podczas wspólnych zajęć kulinarnych, 

d) umacnianie wiary we własne możliwości, 

e) poznawanie różnych produktów spożywczych oraz technik kulinarnych, 

e) prezentacja osiągnięć uczestników konkursu.  

3. Tematem pracy kulinarnej jest „Piernikowy Ludek”. 

4. Regulamin określa zasady przeprowadzania konkursu zamkniętego i oceniania wypieków. 

II. Zasady konkursu 

1. Czas trwania konkursu - do 10 grudnia 2022 r. 

2.Konkurs nie jest konkursem otwartym. Uczestnikami konkursu mogą być wychowankowie 

pieczy zastępczej z terenu powiatu olsztyńskiego oraz dzieci uczęszczające do świetlicy 

opiekuńczo-wychowawczej MOPS w Dobrym Mieście. 

3.Zadaniem uczestników konkursu jest upieczenie oraz ozdobienie Piernikowego Ludka. 

4. Do konkursu należy zgłaszać wyłącznie prace indywidualne. 

5. Przystąpienie do konkursu następuje przez dostarczenie wypieku Piernikowego Ludka na 

Świąteczne Warsztaty Integracyjne, które odbędą się 10.12.2022 r. w świetlicy opiekuńczo-

wychowawczej MOPS w Dobrym Mieście, ul. Górna 24, w godz. 11:00-14:00. Wypiek 

należy przekazać do rąk osoby wyznaczonej przez organizatorów, do godziny 12:00. 

6. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin, a w szczególności 

punkt 14 regulaminu, oraz zapewnia, że: 

a) posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, praca została wykonana osobiście 

przez uczestnika i nie kopiuje pracy stworzonej przez inne osoby, 

b) nie narusza praw autorskich osób trzecich, 

7. Każdy uczestnik może zgłosić jeden wypiek, tj. Piernikowego Ludka. 

8.Wypiek dostarczony na konkurs musi być wykonany własnoręczne, nie może być 

prezentowany w innych konkursach kulinarnych. Dostarczenie wypieku na konkurs jest 

jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o tych faktach. 



 

9. Format prac:  

a) dowolna technika uzyskania formy piernikowego ludka (wycięcie foremką, odciśnięcie, 

płaskorzeźba) z domowego ciasta piernikowego, uzyskanego za pomocą składników 

dopuszczonych do obrotu w handlu artykułami spożywczymi, 

b) rozmiar wypieku minimum 5 cm maksimum 20 cm, 

c) technika zdobienia dowolna. 

10. Pracę konkursową wraz załącznikiem nr 1 lub nr 2 do regulaminu należy dostarczyć na 

Świąteczne Warsztaty Integracyjne, które odbędą się 10.12.2022 r., w godz. 11:00-14:00,               

w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej MOPS w Dobrym Mieście, ul. Górna 24. Wypiek 

należy przekazać do rąk osoby wyznaczonej przez organizatorów, do godziny 12:00. 

11. Osoba odpowiedzialna za przygotowanie ekspozycji wypieków do oceny będzie powołana 

przez organizatorów konkursu.  

12. Wypieki zostaną oznaczone numerami, zgodnie z kolejnością zgłoszeń.  

13. Dostarczone wypieki będą eksponowane na witrynie portalu facebook organizatorów: 

https://www.facebook.com/PCPR-Olsztyn-100495831614231/, 

https://www.facebook.com/Miejski-O%C5%9Brodek-Pomocy-Spo%C5%82ecznej-w-

Dobrym-Mie%C5%9Bcie-399135157357539/ 

14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich nieodpłatnej publikacji w materiałach 

związanych z konkursem z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora oraz wieku. 

15. Zgłaszając prace opiekun uczestnika/uczestnik wyraża zgodę na udzielenie niewyłącznej                                         

i nieodpłatnej licencji Organizatorom konkursu na korzystanie i rozporządzanie autorskimi 

prawami majątkowymi do przesłanej pracy, będącej utworem w rozumieniu ustawy z 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim  i prawach pokrewnych, w tym na: 

• zwielokrotnianie pracy techniką cyfrową (digitalizacja), 

• używanie w materiałach informacyjnych i promocyjnych, związanych z konkursem, w tym 

na witrynie portalu facebook organizatorów, 

• użycie do publicznej prezentacji, 

• wykorzystywanie w ramach kompilacji lub połączeń z innymi pracami, w tym poprzez 

uzupełnienie o przekazy informacyjne lub promocyjne organizatorów. 

16. Zgłaszając pracę opiekun uczestnika oświadcza, że wypiek, tj. Piernikowy Ludek, którego 

autorem jest dziecko nad którym sprawuje opiekę nie naruszają dóbr osobistych, praw 

autorskich ani jakichkolwiek innych praw osób trzecich. Opiekun wyraża zgodę na publikację 

danych osobowych dziecka nad którym sprawuję opiekę, w zakresie: imienia, nazwiska, 

wieku na stronach internetowych organizatora oraz witrynie portalu facebook w celu promocji 

zorganizowanego Konkursu. Ta zgoda nie jest ograniczona czasowo, ani terytorialnie. 

17. Zgłaszając pracę pełnoletni uczestnik oświadcza, że wypiek tj. Piernikowy Ludek, którego 

jest autorem nie naruszają dóbr osobistych, praw autorskich ani jakichkolwiek innych praw 

osób trzecich. Uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych, w zakresie: 

https://www.facebook.com/PCPR-Olsztyn-100495831614231/


imienia, nazwiska, wieku na stronach internetowych organizatora oraz witrynie portalu 

facebook w celu promocji zorganizowanego Konkursu. Ta zgoda nie jest ograniczona 

czasowo, ani terytorialnie. 

III. Zasady rozstrzygnięcia konkursu 

1. Wypieki zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatorów.  

Jury będzie brało pod uwagę samodzielność wykonania pracy przez uczestnika, zgodność 

pracy z tematem przewodnim, wkład włożony w wykonanie pracy, pomysłowość oraz walory 

estetyczne. 

2. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej tryb odwoławczy. 

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 10 grudnia 2022 roku podczas świątecznych 

warsztatów integracyjnych oraz na witrynie portalu facebook organizatorów. 

4. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe. 

5. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień. 

6. Na życzenie uczestnika, organizatorzy zwracają przygotowane wypieki. 

IV. Postanowienia końcowe 

1. Wzięcie udziału w konkursie (dostarczenie wypieków) jest równoznaczne z wyrażeniem 

zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami Ustawy z 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych dostarczonych 

wraz z wypiekami wynikającą z przepisów Kodeksu Cywilnego z 23 kwietnia 1964 r. oraz 

Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób 

trzecich przez opiekunów uczestników konkursu. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przedłużenia konkursu bez podania przyczyny. 

5. Niniejszy dokument oraz załączniki: nr 1 i nr 2 do regulaminu - Zgoda na udział                        

w konkursie są jedynymi dokumentami określającymi zasady konkursu. 

6. Regulamin zostanie udostępniony osobom chętnym do wzięcia udziału w konkursie. 


