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Załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu Strzeleckiego nr 492/2021 z dnia 06.09.2021r. 

 

Regulamin Konkursu „Mój przepis na domowy chleb” 

 

§ 1 Przepisy ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu Strzeleckiego. 

2. Konkurs „MÓJ PRZEPIS NA DOMOWY CHLEB”, zwany dalej Konkursem ma na celu 

wyłonienie najlepszych przepisów na domowy chleb z terenu powiatu strzeleckiego, 

promowanie rodzinnego biesiadowania, podtrzymywanie tradycji przekazywania przepisów 

z pokolenia na pokolenie, promowanie zdrowego, nie przetworzonego jedzenia 

przygotowanego w domowym zaciszu, a także szerzenie pasji kulinarnych jako sposobu 

spędzania wolnego czasu. 

3. Zgłaszane przepisy muszą być własnego autorstwa lub pochodzić ze źródeł rodzinnych,  

od znajomych, sąsiadów itp., mogą to być receptury przekształcone według własnego 

pomysłu. Przepisy nie mogą być własnością autorów blogów kulinarnych, książek 

kucharskich i stron internetowych itp. 

4. Oceniane będą m.in. walory smakowe oraz wizualne zgłaszanych w konkursie produktów. 

5. Dodatkowe punkty będą przyznane za informacje dodatkowe zamieszczone w załączniku  

nr 1 do regulaminu, tj. np. historia związana z przepisem, opis walorów zdrowotnych chleba  

i inne ciekawe informacje związane z przepisem. 

6. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym 

regulaminie. 

 

§ 2 Uczestnicy 

 

Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, jak i młodzież po 

pisemnej zgodzie opiekuna prawnego, która zamieszkuje na terenie powiatu strzeleckiego,  

z wyjątkiem osób biorących bezpośrednio lub pośrednio udział w organizacji i 

przeprowadzaniu Konkursu. 

 

§ 3 Warunki uczestnictwa w konkursie 

  

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. Uczestnik Konkursu przekazując przepis 

oświadcza tym samym, iż akceptuje Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki 

uczestnictwa w Konkursie, a także oświadcza, że zgłaszany do Konkursu Produkt 

wytworzony został z zachowaniem prawidłowych zasad i warunków do wytwarzania  

i przechowywania produktów spożywczych. Nie zawiera też toksyn lub innych szkodliwych 

dla zdrowia i życia człowieka substancji. 
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2. Osoba nadsyłająca przepis przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia związane z nadesłanymi 

przepisami, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko Organizatorowi konkursu. 

3. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie 3 przepisy na chleb wraz ze zdjęciami w formie 

elektronicznej. Do każdego przepisu należy złożyć odrębne zgłoszenie (załącznik nr 1 do 

Regulaminu). 

4. Kompletne zgłoszenie/-a  zawiera/ -ją: 

a) formularz zgłoszeniowy,  

b) zdjęcie/zdjęcia w postaci cyfrowej w formacie JPG w możliwie najlepszej 

rozdzielczości.  

Nie będą brane pod uwagę zgłoszenia niespełniające powyższych wymogów.  

5. Organizator nie zwraca nośników z fotografiami, które wpłynęły do Konkursu.  

6. Uczestnik konkursu jest zobowiązany dostarczyć na posiedzenie kapituły konkursowej 

wypiek według własnego, zgłoszonego przepisu. O terminie zostanie poinformowany przez 

Organizatora na 7 dni przed posiedzeniem. 

 

§ 4 Terminarz konkursu 

 

1. Konkurs rozpoczyna się 15 września 2021 r. i trwa do 31 października 2021r. włącznie. 

2. Zgłoszenia do konkursu odbywają się : 

a) drogą pocztową w wersji elektronicznej - na nośniku CD lub DVD w zamkniętej kopercie 

z dopiskiem: „Mój przepis na domowy chleb” na adres: 

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich 

ul. Jordanowska 2 

47-100  Strzelce Opolskie 

b) mailowo na adres: pp@powiatstrzelecki.pl – temat maila: Konkurs „Mój przepis na 

domowy chleb” 

3. O terminie ważności zgłoszenia decyduje data wpływu do siedziby Organizatora. 

 

§ 5 Organizacja konkursu  

 

Konkurs jest przeprowadzany w trzech etapach. 

 

1. Etap I konkursu– ZGŁOSZENIA – do 31 października 2021r. 

a) Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 przepisy na chleb. Zgłoszenie odbywa się 

poprzez złożenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganą 

dokumentacją. Niniejszy regulamin oraz formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik  

nr 1 jest opracowany przez Organizatora konkursu i dostępny jest na stronie 

www.powiatstrzelecki.pl, w siedzibie Organizatora konkursu oraz zostanie opublikowany 

w wydaniu dwutygodnika „Powiat Strzelecki”. 

 

mailto:pp@powiatstrzelecki.pl
http://www.powiatstrzelecki.pl/
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2. Etap II konkursu – WERYFIKACJA ZGŁOSZONYCH PRODUKTÓW – na bieżąco  

w trakcie zgłaszania 

a) Organizator konkursu weryfikuje zgłoszenia. Weryfikacja polega na sprawdzeniu zgodności 

zgłoszeń z wytycznymi regulaminu i formularza, zwłaszcza z kryteriami wyszczególnionymi  

w § 3. Po weryfikacji Organizator przedkłada prawidłowe formularze zgłoszeniowe kapitule  

b) do III etapu konkursu.  

c) Na etapie weryfikacji Organizator może wystąpić o uzupełnienie zgłoszeń.  

 

3. Etap III konkursu – WYBÓR NAJLEPSZEGO WYPIEKU PRZEZ KAPITUŁĘ 

a) Organizator konkursu powoła kapitułę ekspertów składającą się minimum z 4 osób, 

która dokona wyboru najlepszego wypieku chleba oraz sporządzi protokół oceny 

wypiekówna podstawie kart oceny zgłoszenia.  

b) Oceniane i punktowane będą m. in.: 

- walory smakowe 

- walory wizualne 

c) Kapituła oceni zgłoszone do konkursu produkty wg kryteriów punktowych przyjętych  

przed degustacją. Dodatkowe punkty będą przyznane za informacje dodatkowe 

zamieszczone w załączniku nr 1 do Regulaminu, tj. np. historia związana z przepisem, 

opis walorów zdrowotnych chleba i inne ciekawe informacje związane z przepisem. 

d) Każdy ze zgłaszanych do konkursu produktów należy dostarczyć w zamkniętym  

opakowaniu uwzględniając zasady higieny w dniu posiedzenia Kapituły Konkursowej,  

o czym każdy zgłaszający zostanie wcześniej poinformowany. 

 

§ 6 Nagrody 

 

1. Kapituła Konkursowa spośród zgłoszeń nagrodzi 3 zgłoszenia: 

 zdobywca I miejsca otrzyma wypiekacz do chleba; 

 zdobywca II miejsca otrzyma kuchenny robot planetarny; 

 zdobywca III miejsca otrzyma toster; 

 wszyscy pozostali uczestnicy otrzymają nagrodę pocieszenia. 

2. Organizator dopuszcza możliwość przyznania wyróżnień. 

3. Nagrody  zostaną  wydane  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa podatkowego – 

ustawa  z  dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1128, 1163, 1243 z późn. zm.) tj.  zgodnie z  art.  21,  ust. 1, pkt  68 ustawy o  podatku  

dochodowym  od osób fizycznych w/w nagrody o wartości poniżej 2000 zł brutto są 

zwolnione z opodatkowania. 

§ 7 Ochrona danych osobowych 

 

1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych przez Organizatora, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
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(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) (Dz. Urz. UE L 119  

z 4.05.2016, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.), dla potrzeb realizacji Konkursu.  

2. Uczestnik powinien podać dane osobowe zawarte w Załączniku nr 1 do niniejszego 

Regulaminu. 

3. Administratorem danych osobowych uczestników jest Organizator. Dane osobowe będą 

przetwarzane w celach związanych z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją  

i przeprowadzeniem Konkursu, sprawozdawczością podatkową i księgową oraz w celu 

ogłoszenia listy zwycięzców do publicznej wiadomości.  

4. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani / Pan 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych, poprzez email iod@powiatstrzelecki.pl lub  tel. 77 440  17 82 

5. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

6. Brak podpisów na załącznikach lub brak wymaganych danych osobowych zawartych  

w Załączniku nr 1 lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne  

z odrzuceniem pracy konkursowej i brakiem możliwości udziału w Konkursie. 

7. Uczestnik zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także  

w mediach) o wynikach Konkursu. 

8. Dane Uczestników i przedstawicieli ustawowych Uczestników nie będą udostępniane 

podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. 

 

§ 9 Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w każdym momencie jego 

trwania ze względu na sytuację panującą w kraju spowodowaną pandemią koronawirusa 

oraz wynikające z tego powodu obostrzenia sanitarne. 

2. W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

3. Regulamin Konkursu wraz z załącznikami dostępny jest w siedzibie Organizatora  

oraz na stronach internetowych Organizatora: www.powiatstrzelecki.pl  

oraz www.facebook.com/starostwostrzeleckie. Organizator zastrzega sobie prawo zmian 

niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowość danych podanych  

w Załączniku nr 1. 

5. W przypadku zmiany danych kontaktowych Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie 

powiadomić o tym Organizatora, pod rygorem zniesienia odpowiedzialności Organizatora  

za skutki nie poinformowania zwycięzcy.  

mailto:iod@powiatstrzelecki.pl
http://www.powiatstrzelecki.pl/
http://www.facebook.com/starostwostrzeleckie
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6. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w siedzibie Organizatora 

Konkursu: 

 

Zespół ds. Promocji Powiatu 

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich 

ul. Jordanowska 2 

47-100 Strzelce Opolskie 

tel. 77 440 -17-13 

 

Organizator 

 

 

 

 


