
 

Regulamin 

Internetowego konkursu kulinarnego 

„Mój ulubiony deser” 
 

1. Organizator  

Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej 49, 37-100 Łańcut, osoby odpowiedzialne za 

organizację i przeprowadzenie konkursu: Małgorzata Bal oraz Małgorzata Wiercioch-Sowa 

 

2. Adresat konkursu 

Absolwenci szkół podstawowych – ósmoklasiści 

 

3. Cele konkursu 

- Rozwijanie zainteresowań kulinarnych i wyobraźni twórczej młodzieży szkolnej. 

- Kształtowanie wrażliwości estetycznej i smakowej. 

- Promowanie postaw ekologicznych oraz współpracy z innymi członkami zespołów.  

- Przedstawienie własnych upodobań smakowych i prezentacja własnoręcznie    

  przygotowanych potraw. 

- Forma zainteresowania uczniów naszą szkołą. 

 

Zadaniem uczestników konkursu jest: 

✓ Przygotowanie swojego ulubionego deseru 

✓ Zrobienie 1 zdjęcia 

✓ Przesłanie zdjęć na adres: balmalgorzata42@gmail.com 

✓ W treści e-mail podać tytuł pracy, swoje dane osobowe: imię i nazwisko, klasa            

i nazwa szkoły. 

4.  Punktacji Jury podlega: 

- spełnienie wymogów określonych regulaminem i tematyką konkursu, 

- oryginalność i pomysłowość dekoracji, 

- ogólny wygląd i estetyka podania, 

 

5. Ochrona danych osobowych i praw autorskich 

            - Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane        

              podmiotom trzecim. 

            - Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko,     

              klasa i nazwa szkoły.  

            - Prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu. 

            - Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi. 

            - Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin. 

            - Prace przekazane na konkurs stają się własnością organizatora i będą wykorzystane publicznie            

              w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej szkoły. 

 

6.  Terminarz konkursu 

07.05.2021r. – termin nadsyłania prac 

14.05.2021r. – ogłoszenie wyników na stronie naszej szkoły 

mailto:balmalgorzata42@gmail.com


 

     7.    Nagrody 

             Trzy pierwsze miejsca zostaną uhonorowane nagrodą rzeczową. 

             Każdy uczestnik konkursu, który rozpocznie naukę w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki                         

             w Wysokiej 49, 37-100 Łańcut, otrzyma uniform o wartości 140,00 zł na wybrany kierunek  

             kształcenia. 

 

8. Administratorem danych osobowych jest organizator.  

9. W sprawach dotyczących danych osobowych mogę kontaktować się z organizatorem. 

    10.   Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów,  

       z uwzględnieniem obowiązku przechowywania danych zgodnie z przepisami prawa        

       obowiązującymi organizatora.   

 

    11.   Moje dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej przeze mnie dobrowolnej zgody                        

            w oparciu przepisy art. 6 ust. 1 lit.a oraz art. 9 ust.2 lit.a RODO.  

    12.   Jestem świadomy/ma, że:  

     − mam prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem    

      przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.   

    13.  W związku z przetwarzaniem moich danych osobowych nie podlegam decyzjom, które opierają się  

           wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 RODO.

   

 

* podstawa prawna:  

● rozporządzenie 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 osobowych) - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., określane terminem RODO  

     ● ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)                                              

 

 

                                                    Odpowiedzialni za organizację i przeprowadzenie konkursu: 

                                                                                      p. Małgorzata Bal, p. Małgorzata Wiercioch-Sowa 

                                                                                                      


