
Regulamin konkursu na Pabianicką Książkę Kucharską 

 

§1. Organizator konkursu 

Organizatorem konkursu jest Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i 

Doradztwa Metodycznego w Pabianicach w  ramach Projektu „Zdrowe dziecko – zdrowy 

dorosły. Stop cukrowemu tsunami.” 

§2. Warunki uczestnictwa w konkursie i przyznawania nagród 

1. Rodzice wraz z dziećmi przygotowują przepis na zdrowy posiłek lub przekąskę. Pracę 

należy przygotować w formie plakatu, w rozmiarze A2 z oprawą graficzną i/lub 

fotorelacją z przygotowanego posiłku. Na plakacie powinien znaleźć się zdrowy przepis ( 

składniki, sposób przygotowania ) oraz własne zdjęcie potrawy. 

2. Oceny prac dokona komisja konkursowa. Nagrodzone zostaną 3 najciekawsze przepisy 

kulinarne w każdej placówce biorącej udział (nagroda I, II, III). Autorzy nagrodzonych 

prac otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Przepisy, które uzyskały nagrody 

zostaną również przedstawione na „Pikniku zdrowia”. Wygrane przepisy oraz przepisy 

pozostałych uczestników zostaną umieszczone w Pabianickiej Książce Kucharskiej – 

forma fotoksiążki).  

3. Czas trwania konkursu: Od 1.03.2020 do 31.03.2020  

4. Miejsce składania prac: Przedszkole/żłobek, do którego uczęszcza dziecko. 

5. Ogłoszenie wyników : 20-24.04.2020r.  

6. Prace na odwrotnej stronie muszą zawierać poniższe dane: -IMIĘ I NAZWISKO 

AUTORA PRACY, -WIEK, -IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA/RODZICA, Z KTÓRYM 

NALEŻY SIĘ KONTAKTOWAĆ W RAZIE WYGRANEJ, -BEZPOŚREDNI 

TELEFON DO OPIEKUNA/RODZICA AUTORA PRACY. 

7. Do pracy konkursowej należy dołączyć wypełniony Załącznik do niniejszego Regulaminu 

- zgodę rodziców (opiekunów prawnych)na udział dziecka w konkursie, zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych wraz z obowiązkiem informacyjnym. Prace bez 

dołączonego załącznika nie zostaną poddane ocenie. 



8. Uczestnik (jego opiekun ustawowy) przesyłając pracę na Konkurs wyraża zgodę na jej 

nieodpłatne, dowolne wykorzystanie przez Organizatora do celów promocyjnych 

tegorocznej i kolejnych edycji konkursu na Pabianicką Książkę Kucharską, w tym na jej 

nieodpłatne wykorzystanie w promujących akcję publikacjach 

 

                             §3. Cele i założenia konkursu  

1.  Celem konkursu jest: 

1) Promowanie i wdrażanie zdrowych nawyków żywieniowych wśród dzieci. 

2) Propagowanie zasad zdrowego odżywiania. 

3) Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych. 

4) Rozbudzanie wyobraźni i twórczej działalności. 

5) Rozwijanie zainteresowań kulinarnych  dzieci i rodziców. 

 

§4. Komisja konkursowa 

1. Oceny nadesłanych prac dokona powołana przez organizatora komisja konkursowa w 

składzie:  

1) Dyrektor danej placówki, w której odbywa sie konkurs. 

2) Dr Natalia Wittek-Smorąg (koordynator merytoryczny projektu) 

3) Dyrektor PODNiDM mgr Małgorzata Biegajło (koordynator organizacyjny projektu) 

4) Mgr Agnieszka Caban (współautor projektu) 

5) Mgr Paulina Konrad (współautor projektu). 

2. Komisja konkursowa dokona oceny prac i przyzna nagrody i wyróżnienia w konkursie 

według następujących kryteriów: estetyka wykonania, wartość prozdrowotna potrawy, 

walory estetyczne wykonania plakatu, walory smakowe potrawy, dostosowanie 

przepisów i wykorzystanych produktów żywnościowych dla dzieci, zgodność pracy z 

tematem. 

§6 Postanowienia końcowe 

1. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik, podporządkowuje się 

postanowieniom Regulaminu Konkursu i akceptuje jego treść.  

2. Poszczególne postanowienia regulaminu mogą ulec zmianie.  



3. Niniejszy regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady konkursu i jest 

udostępniony na stronie Organizatora : www.podn-pabianice.pl 

4. Zasady przetwarzania danych osobowych i ochrony wizerunku podczas konkursu  

 organizowanego przez administratora danych Konkursu na Pabianicką Książkę 

Kucharską  „Zdrowe dziecko – zdrowy dorosły. Stop cukrowemu tsunami”. 

5. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez opiekunów prawnych 

uczestników konkursu jest PODNiDM w Pabianicach. Dane podane przez uczestników 

zostaną wykorzystane tylko na potrzeby realizacji Konkursu. Pełna treść obowiązku 

informacyjnego w zakresie przetwarzania danych osobowych znajduję się na stronie 

internetowej organizatora pod adresem http://podn-pabianice.pl/?page_id=243   

1) Organizator utrwala na nośnikach elektronicznych, optycznych lub papierowych 

przebieg konkursu  dla celów dokumentacji, promocji oraz reklamy. 

2) Wizerunek stanowiący jedynie szczegół większej całości konkursu osób 

przebywających na terenie konkursu może zostać utrwalony, a następnie 

rozpowszechniany dla celów dokumentacji przebiegu konkursu, reklamowych oraz 

promocyjnych (art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych). 

3) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona przez Panią/Pana 

zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) 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), przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym (art. 6. ust. 1 lit. e RODO)  

4) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rejestrowanie i rozpowszechnianie 

wizerunku przez uczestników konkursu.  

5) Dla potrzeb utrwalenia i rozpowszechniania wizerunku konkretnej osoby organizator 

odbierze stosowna zgodę (wzór załączony do niniejszego regulaminu) dla realizacji celów 

określonych regulaminie.  

 

 

http://www.podn-pabianice.pl/
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