
Regulamin 

“Żelechów w wielkanocnych wyrobach cukierniczych” 

 

Organizator konkursu 

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Wyssogoty 

Zakrzewskiego w Żelechowie.  

Współpraca: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żelechowie.  

Honorowy patronat: Burmistrz Żelechowa 

 

Cel konkursu 

Celem konkursu jest: 

 Rozwijanie kreatywności, 

 Rozwijanie zdolności manualnych, 

 Kultywowanie tradycji ludowej 

 Próbowanie nowych przepisów 

 Rozwijanie zdolności kulinarnych 

 

Organizacja konkursu 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniów 

szkół ponadpodstawowych z terenu gminy Żelechów. 

2. Przedmiotem konkursu jest indywidualne wykonanie wielkanocnego wyrobu 

cukierniczego  (ciasta , ciasta , ciasteczka) , którego tematyka związana będzie z 

Żelechowem 

3. Nadesłane zdjęcia prac konkursowych muszą być wykonane samodzielnie, 

niepublikowane wcześniej oraz nie przedstawiane na innych konkursach. 

4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę. 

5. Prace mogą być wykonane dowolną techniką 

6. Każdą pracę należy opisać metryczką zawierającą : imię i nazwisko wykonawcy, 

szkołę, klasę  

 

  



Kryteria oceny prac 

Ze wszystkich nadesłanych zdjęć zostaną wyłonione najlepsze pod względem pomysłowości, 

kreatywności oraz estetyki wykonania.  

 

Termin składania prac 

Od momentu ogłoszenia konkursu do 31 marca 2021r do godz. 23.59. 

Prace należy wysłać elektronicznie na następujący adres e-mail: konkurs@zspzelechow.pl  

z dopiskiem Konkurs wielkanocny. Do wysłanych prac należy załączyć skany lub zdjęcia 

wypełnionych załączników.  

Powołana przez Organizatora Komisja konkursowa oceni prace. 

 

Rozstrzygnięcie konkursu: 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 2 kwietnia 2021 r. 

Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody. 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie, na stronach 

współorganizatorów. 

Laureaci konkursu zostaną poinformowani indywidualnie o terminie i miejscu rozdania 

nagród. 

 

Załączniki (do przekazania wraz z pracą konkursową. ) 

1. Karta zgłoszenia 

2. Klauzula informacyjna – konkurs i zgoda na publikację wizerunku 

  



Załącznik nr 1  do Regulaminu konkursu 

„Żelechów w wielkanocnych wyrobach cukierniczych” 

 

Zgłoszenie konkursowe 

 

Imię i Nazwisko ucznia: ............................................................................. 

Szkoła:…………………. ............................................................................ 

Klasa: ……………….................................................................................. 

Imię i Nazwisko Rodzica: ............................................................................ 

Nr telefonu: ................................................................................................. 

 

 

OŚWIADCZENIE  

Oświadczam, że zapoznałam/ em się z regulaminem konkursu „Żelechów w wielkanocnych 

wyrobach cukierniczych” oraz klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb konkursu. 

 

...................................                                                    ……………………………………………… 

 miejscowość i data                                                                           podpis uczestnika 

 

ZGODA RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

Ja niżej podpisana/ y oświadczam, że po zapoznaniu się z regulaminem konkursu „Żelechów  

w wielkanocnych wyrobach cukierniczych” oraz klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych 

osobowych  wyrażam zgodę na przystąpienie mojego dziecka do konkursu,  a także przetwarzanie 

danych osobowych mojego dziecka oraz moich dla potrzeb konkursu.  

 

.............................................                                       ………………………………………… 

           miejscowość i data                                    czytelny podpis Rodzica/ Opiekuna prawnego 

 

 

  

  



KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (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 oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO 
informujemy, że: 
 

1. Administratorem Państwa danych jest ZSP im. I. W. Zakrzewskiego w Żelechowie 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: l.bogucka@garwolin-starostwo.pl, telefon: 

(25) 6842521 lub osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie w 
pokoju nr 218.  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu.  
4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania lub 

ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Urząd Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  
W przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO mogą 
Państwo w każdej chwili wycofać zgodę. 

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w 
konkursie i do jego przeprowadzenia.  

6. Państwa dane będą przetwarzane przez okres trwania konkursu. 
7. Dana osobowe uczestników konkursu będą udostępnione na stronie internetowej 

szkoły, tablicy ogłoszeń, fanpage szkoły. 
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

 


