
„KONKURS PLASTYCZNY Z OKAZJI DNIA DZIECKA – MÓJ WYMARZONY TORT” 

  

I Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Konkurs plastyczny z okazji dnia dziecka – mój wymarzony 

tort” (dalej: „Konkurs”) jest Spiżarnia Smakosza Natural Sweet Good Sp. z. o. Sp. k. ul. Wyzwolenia 40 

09-300 Żuromin NIP 5110290533, zwana dalej „Organizatorem Konkursu” lub „Organizatorem”. 

2. Konkurs trwa od dnia 01.06.2021 r do 15.06.2021. 

3. Miejscem konkursu jest terytorium Polski.  

 

II PRZEDMIOT KONKURSU  

1.Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej ukazującej wymarzony TORT. 

2.Praca plastyczna może być wykonana w dowolnym formacie oraz za pomocą dowolnej techniki 

plastycznej.  

3.Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę plastyczną.  

4.Prace zgłoszone do konkursu powinny zostać wykonane samodzielnie i indywidualnie. 

 

III KATEGORIE WIEKOWE 

Konkurs zostanie przeprowadzonych w trzech kategoriach wiekowych: 

1. Kategoria I –Dzieci w wieku od 3 do 6 lat 

2. Kategoria II -Dzieci w wieku od 7 do 9 lat 

3. Kategoria III – Dzieci w wieku od 10-12 lat 

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 3-12 lat.  

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do wybranego punktu Cukierni Rosario lub 

Piekarni K. Zieliński pracy konkursowej wraz z odpowiednimi oświadczeniami dotyczącymi RODO (zał. 

nr 1 i 2 do Regulaminu) lub przesłanie drogą elektroniczną zdjęcia pracy konkursowej. Aby przesłać 

zdjęcie pracy konkursowej drogą elektroniczną należy wysłać wiadomość na fanpage Cukierni Rosario 

lub Piekarni K. Zieliński na Facebooku o następującej treści: 

a) imię i nazwisko autora pracy, wiek, miejsce zamieszkania uczestnika konkursu, numer telefonu 

kontaktowego. 

b) W załączeniu maksymalnie 3 zdjęcia pracy konkursowej przedstawiającej jej różne ujęcia. 



c) W załącznikach powinny znaleźć się również skany (zdjęcia) podpisanych przez rodzica/opiekuna 

prawnego uczestnika konkursu oświadczeń dotyczących RODO (zał. nr 1 i 2 do Regulaminu). W 

przypadku niedysponowania drukarką, dopuszczalne jest przesłanie skanów (zdjęć oświadczeń) 

odręcznie napisanych i podpisanych oświadczeń.  

3. Po ogłoszeniu wyników zwycięskie prace plastyczne wraz z nazwiskami autorów zostaną 

opublikowane na fanpage’u na Facebooku Cukierni Rosario i Piekarni K. Zielinski. 

V. TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH  

1. Konkurs zostaje ogłoszony w dniu 01 czerwca 2021 r. 

2. Prace konkursowe należy składać w terminie do 15 czerwca 2021 r. 

3.Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie konkursu lub zgłoszone 

do konkursu po upływie terminu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej. 

 

VI. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD  

1. Wyboru laureatów konkursu dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Spiżarnię Smakosza Nsg 

Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Żurominie. 

2.Komisja dokona oceny prac na podstawie następujących kryteriów: 

a. zgodność pracy z tematyką konkursu,  

b. walory artystyczne, 

c. oryginalność i pomysłowość,  

d. estetyka,  

e. wkład pracy. 

3.Komisja Konkursowa przyzna nagrody w postaci voucherów dla laureatów konkursu. 

4. Nagrodami w konkursie są 3 vouchery na Wymarzony tort o wartości ok 150 zł każdy.  

5. Jedna nagroda w postaci Vouchera przysługuje jednej osobie w każdej kategorii wiekowej.  

(3-6 lat – 1 voucher, 7-9 lat – 1 voucher, 10-12 lat – 1 voucher) 

6. Nagrody zostaną przekazane do odbioru w wybranych punktach Piekarni K. Zielinski i Cukierni 

Rosario.  

7.  Zwycięzca (jego rodzic/opiekun prawny), aby mógł otrzymać nagrodę, zobowiązany jest wskazać 

punkt Cukierni Rosario, Piekarni K. Zieliński, z którego odbierze nagrodę.  

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE:  

1.Rodzice/opiekuni prawni uczestników konkursu udzielą jego Organizatorowi, w formie oświadczeń 

następujących zezwoleń: 



-Na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu (w zakresie: imię i nazwisko, wiek, miejsce 

zamieszkania, numer telefonu kontaktowego) przez Spiżarnię Smakosza NSG SP z o.o. Sp.k.. (Załącznik 

nr 1 do Regulaminu)  

-Na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora Konkursu – Spiżarnię Smakosza NSG SP z o.o. Sp.k. z 

siedzibą w Żurominie prawo do pracy konkursowej. Niniejsze zezwolenie upoważnia do nieodpłatnego 

korzystania z praw autorskich do pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji: 

wykorzystania na stronie internetowej www.cukierniarosario.pl, na fanpage’u Piekarni K. Zielinski oraz 

Cukierni Rosario na Facebooku.  

2.Dodatkowe informacje na temat konkursu zostaną udzielane pod numerem telefonu: 519 634 498, 

email: marketing@kzielinski.eu możliwości odbioru nagród telefonicznie. 4. Zgłoszenie do konkursu 

pracy oznacza akceptację warunków konkursu i niniejszego Regulaminu. 

3.Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga organizator konkursu. 

 

VIII Przetwarzanie danych osobowych 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 
2016, nr 119), zwanego dalej RODO, informujemy, że:  
1. Administratorem danych uczestnika konkursu jest Spiżarnia Smakosza NSG Sp. z o.o. Sp.k. 
reprezentowana przez prezesa firmy Kazimierza Zielińskiego, z siedzibą w Żurominie przy ul. 
Wyzwolenia 40. 
2. Dane osobowe uczestnika konkursu są przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody art. 6 ust. 1 
lit.  
a) RODO, i realizacji zadań w interesie publicznym art. 6 1 lit.  
e) RODO, w celu: 

 organizacji konkursu plastycznego pt. „Mój wymarzony tort”, 

 wręczenia nagród,  

 działań informacyjno - promocyjnych,  

 dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.  
3. Dane osobowe uczestnika konkursu nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na 
podstawie przepisów prawa.  
4. Dane osobowe uczestnika konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, 
w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa oraz dochodzenia lub 
obrony przed roszczeniami. 
5. Rodzice lub opiekunowie prawni uczestnika konkursu mają prawo dostępu do swoich danych 
osobowych oraz możliwości ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania oraz skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. W celu realizacji swoich praw każdy uczestnik lub jego przedstawiciel może kontaktować 
się z administratorem danych. 
6. Zgoda na przetwarzanie może być cofnięta w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
7. Podanie danych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek konsekwencją odmowy ich podania jest brak 
możliwości uczestniczenia w konkursie. 

http://www.cukierniarosario.pl/


8. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane 
przez administratora. 
 
IX Postanowienia Końcowe 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w stopce na stronie www.cukierniarosario.pl oraz we wszystkich 

punktach Cukierni Rosario oraz Piekarni K. Zieliński. 

2. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały 

promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.  

3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane 

przez Sąd właściwy według obowiązujących przepisów. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu pt. „Mój wymarzony Tort” 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Konkurs plastyczny z okazji dnia dziecka pt. „Mój wymarzony tort”  

Dane uczestnika  

Imię i nazwisko: ......................................................................................................  

Wiek ......................................................................................................................... 

Miejsce zamieszkania ............................................................................................... 

Tel. kontaktowy: ..................................................................................................... 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dania 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

przez Spiżarnię Smakosza Sp. z o.o. Sp.k.  z siedzibą w Żurominie w celu udziału w Konkursie pn. „Mój 

wymarzony TORT”. Ponadto oświadczam, że znam treść Regulaminu Konkursu oraz zostałam/em 

poinformowana/y, iż w dowolnym momencie przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie 

danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

....................                                                    ................................................................. 

   Data                                                               Czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego uczestnika konkursu           

  

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu pt. „Mój wymarzony Tort”  

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA NIEODPŁATNE PRZENIESIENIE PRAW DO PRACY PLASTYCZNEJ  

Konkurs plastyczny z okazji dnia dziecka pt. „Mój wymarzony tort”  

Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora Konkursu – Spiżarnię Smakosza Sp. z o.o. Sp.k.  z 

siedzibą w Żurominie praw do pracy plastycznej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231). Oznacza to, iż wyrażam zgodę na dowolne wykorzystywanie 

pracy konkursowej w zakresie nieodpłatnego korzystania z praw autorskich do pracy konkursowej na 

następujących polach eksploatacji: wykorzystania na stronie internetowej Biblioteki Ośrodka Animacji Kultury 

Gminy Budzów /wwwbioakbudzow.pl/, Urzędu Gminy w Budzowie/www.budzow.pl/, a także umieszczenia 

zdjęcia pracy w materiałach promujących oraz podsumowywujących konkurs. Organizator deklaruje 

poszanowanie praw autorskich osobistych i zamieszczanie informacji o autorstwie danej pracy konkursowej. 

 

 ....................                                                                                             ................................................................. 

Data                                                                        Czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego uczestnika konkursu 


