
RREEGGUULLAAMMIINN  PPOOWWIIAATTOOWWEEGGOO  KKOONNKKUURRSSUU  

„„NNAAJJPPIIĘĘKKNNIIEEJJSSZZYY  ŚŚWWIIĄĄTTEECCZZNNYY  PPIIEERRNNIICCZZEEKK””  

 
 

1. Organizatorami Konkursu są:  

 Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej, 

 Powiatowe Centrum Kultury Alternatywnej w Środzie Śląskiej.  
 

2. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Powiatu Średzkiego i ma na celu kultywowanie 

świątecznych tradycji, promocję talentów rękodzielniczych i kulinarnych mieszkańców oraz 

integrację lokalnej społeczności.  

 

3. Konkurs będzie częścią wydarzania pn. „Coraz bliżej święta…”, obejmującego m.in. 

kiermasz bożonarodzeniowy, ubieranie choinek, wizytę św. Mikołaja oraz koncerty.  
 

4. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu i dostarczeniu pierniczka. Oceniany będzie 

sposób jego zdobienia tj. pomysł i atrakcyjność.  
 

5. Konkursowe prace będą ocenie w dwóch kategoriach rodzajowych i czterech kategoriach 

wiekowych.  

Kategorie rodzajowe:  

 pierniczek tradycyjny płaski  

 domek z piernika  

Kategorie wiekowe:  

 dzieci do lat 10  

 dzieci 10-16 lat  

 16+ 

 praca grupowa (dotyczy domku z piernika)  
 

6. Jeden uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę (zespół jeden domek!). Do pracy należy 

dołączyć kartę zgłoszenia oraz zgody, stanowiące załączniki do niniejszego regulaminu.  

Prace należy dostarczać do Powiatowego Centrum Kultury Alternatywnej (ul. Przyszkolna 3  

w Środzie Śląskiej) w dniach:  

 9 grudnia w godzinach pracy placówki 

 10 grudnia od rana do godz. 12.00.  
 

7. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów. Komisja oceni 

prace zgodnie z kryteriami:  

 pomysłowość i oryginalność, 

 estetyka wykonania. 

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 10 grudnia o godz. 18.30 na scenie Powiatowego 

Centrum Kultury Alternatywnej.  

Dla laureatów konkursu przewidziano nagrody oraz dyplomy.  
 

8. Uwagi końcowe: 

 udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu,  

 dostarczenie prac konkursowych leży po stronie uczestników, 

 prace zgłoszone na Konkurs będzie można odebrać bezpośrednio po zakończaniu 

wydarzenia „Coraz bliżej święta…” lub w poniedziałek 12 grudnia, 

 sprawy nieujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzygają organizatorzy,  

 więcej informacji o konkursie można uzyskać pod numerem tel. 71 396 89 17. 



Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu  

 

 

 

Karta zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie  

„Najpiękniejszy świąteczny pierniczek” 

dla prac indywidualnych 
 

 

 

Imię i nazwisko uczestnika – DRUKOWANYMI literami:  

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

 

Szkoła - jeśli uczestnik jest uczniem: 

 

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

 

Proszę wstawić znak X, przy odpowiedniej kategorii. Jeden uczestnik może zgłosić tylko 

jedną pracę!   

 

KATEGORIA RODZAJOWA:  

 

 pierniczek tradycyjny płaski     

 

 domek z piernika  

 

KATEGORIA WIEKOWA:   

 

 do 10 lat     

 

 10-16 lat    

 

 16 i więcej lat  

 

 

W przypadku osób niepełnoletnich: imię i nazwisko rodzica/opiekuna i nr telefonu: 

 

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

 

W przypadku osób pełnoletnich - nr telefonu: 

 

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

 

 

 

 

                                                      ………………………………………………………….. 
                                                   /czytelny podpis rodzica lub opiekuna osoby małoletniej/ 

 pełnoletniego uczestnika) 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu  

 

 

 

Karta zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie  

„Najpiękniejszy świąteczny pierniczek” 

dla prac grupowych   

dotyczy kategorii Domek z Piernika  

 
 

 

 

Imię i nazwisko, wiek autorów – DRUKOWANYMI literami:  

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

 

 

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

 

 

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

 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

  

Imię i nazwisko, nr telefonu kierownika/opiekuna drużyny – osoba pełnoletnia: 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

                                                      ………………………………………………………….. 
                                             (czytelny podpis kierownika/opiekuna drużyny)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 3 do Regulaminu Konkursu 

 

 

 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych z załącznika nr 1 i 2 w zakresie 

niezbędnym do udziału w Konkursie „Najpiękniejszy świąteczny pierniczek” organizowanym 

przez Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej, Powiatowe Centrum Kultury Alternatywnej w 

Środzie Śląskiej zgodnie z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 ze zm.  

 

Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

 
 

 

 

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

 (data i podpis rodzica lub opiekuna osoby małoletniej/ 

pełnoletniego uczestnika konkursu/ 

kierownika/opiekuna drużyny) 

 

 

 

 

 

 

 

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIENIE WIZERUNKU 

 

 

W związku z uczestnictwem w Konkursie „Najpiękniejszy świąteczny pierniczek”” 

wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka na stronie 

internetowej organizatorów konkursu oraz w ich wydawnictwach i materiałach promocyjnych 

zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j 

Dz. U. z 2021 r. poz. 1062).  

 

 

 

………………..…..…………………………………………... 
(data i podpis rodzica lub opiekuna osoby małoletniej/ 

pełnoletniego uczestnika konkursu/  

kierownika/opiekuna drużyny) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

 

Zgodnie z art. 13 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 ze zm., 

informujemy, że: 

 

1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z organizacją Konkursu 

„Najpiękniejszy świąteczny pierniczek” będzie Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej, 

ul. Wrocławska 2, 55-300 Środa Śląska, z którym można się kontaktować tel. 71 317 56 46, 

starostwo@powiat-sredzki.p l   

2. W Starostwie Powiatowym w Środzie Śląskiej powołany został Inspektor Ochrony Danych, 

z którym może się Pani/Pan skontaktować e-mailowo poprzez: iodo@powiat-sredzki.pl lub 

pisemnie na adres administratora.  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu „Najpiękniejszy 

świąteczny pierniczek”.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z 

uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych oraz 

koniecznością usunięcia danych bez zbędnej zwłoki w sytuacji, gdy osoba, której dane 

dotyczą cofnie zgodę. 

5. Administrator danych osobowych przetwarza Pana/Pani dane osobowe za zgodą 

opiekuna prawnego lub osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem na podstawie: 

-  zgody osoby, której dane dotyczą art. 6 ust. 1 pkt a RODO;  

-  obowiązku prawnego ciążącego na administratorze art. 6 ust. 1 pkt c RODO. 

6. W związku z organizacją konkursu dane osobowe zwycięzców mogą być przekazywane 

sponsorom nagród, a także podawane do wiadomości publicznej osobom 

zgromadzonym. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

mailto:iodo@powiat-sredzki.pl

