
 

REGULAMIN 
V OGÓLNOPOLSKIEGO 

WIELKANOCNEGO KONKURSU KULINARNEGO 

 
 
1. Organizatorem konkursu jest:  

Przedszkole „Król Maciuś I”  
ul. Paśnikowskiego 6 , 20-707 Lublin  
Tel. 81 524 70 88  
e-mail: krolmacius@sfera.lublin.pl  

 
2. Koordynatorzy konkursu:  

Magdalena Gułaś 
Jolanta Stachyra 
Ewelina Pintal 

 
3. Cele konkursu:  

 przybliżanie dzieciom tradycji wielkanocnych  
 rozbudzanie zainteresowań kulinarnych  
 wdrażanie do samodzielności  
 zachęcanie do poznawania nowych smaków  
 wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy  
 integrowanie dzieci, uczenie zgodnej współpracy  

 
4. Zasady uczestnictwa w konkursie:  

 Konkurs „Mazurek jak malowany” jest skierowany do grup przedszkolnych oraz ich  
  wychowawców z przedszkoli na terenie całej Polski.  

 Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu wspólnie przez grupę mazurka wielkanocnego.  
 Należy wykonać zdjęcia dokumentujące proces przygotowywania wypieku i wraz z przepisem przesłać je na 

adres e-mailowy organizatora. 
 Każda grupa może przesłać jeden przepis.  
 Zdjęcie i przepis muszą przedstawiać to samo danie.  

 
5. W konkursie wezmą udział prace, które spełnią następujące kryteria:  

 będą zawierały przepis na wypiek;  
 przepis będzie zawierał oryginalną i wymyśloną przez dzieci nazwę wypieku, listę składników oraz sposób 

przygotowania; 
 do przepisu dołączona będzie fotorelacja ilustrująca poszczególne etapy przygotowywania potrawy zapisana 

w formacie PDF / nie będą brane pod uwagę relacje filmowe oraz zdjęcia wysłane jako załączniki do e-maila/; 
 fotorelacja będzie zawierała na stronie tytułowej zdjęcie gotowego wypieku przygotowanego przez grupę; 
 danie będzie wykonane przez grupę przedszkolną pod kierunkiem wychowawcy.  

 
6. Do każdej pracy prosimy dołączyć formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1) oraz zgodę na  

przetwarzanie i publikację danych osobowych (Załącznik nr 2).  
 
7. Prace konkursowe wraz z formularzami prosimy przesyłać drogą mailową na adres:  

krolmacius@sfera.lublin.pl do 19.03.2021 do godziny 13.00 . Prace nadesłane po terminie nie będą brały 
udziału w konkursie.  



 
8. Nadesłane prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:  

 3-4 - latki   
 5-6 - latki  

 
9. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie najpóźniej  do 31.03.2021,  a informacja o wynikach zostanie 

zamieszczona na stronie www przedszkola: http://sfera.lublin.pl/macius. 
 
10. Dodatkowo na profilu Facebook „Przedszkola i Żłobek Król Maciuś” 

/https://www.facebook.com/przedszkola.zlobek.krol.macius/ odbędzie się plebiscyt, w którym wyłoniony 
zostanie „Mazurek facebook’a” w dwóch kategoriach wiekowych. Głosowanie na drodze internetowej odbędzie 
się w dniach 20.03.2021 g.13.00- 26.03.2021 g. 13.00. Zakończenie głosowania nastąpi w dniu 26.03.2021 g. 
13.00. W trosce o grę fair-play przebieg głosowania facebookowego będzie szczegółowo monitorowany. Jeżeli 
zajdzie jakiekolwiek podejrzenie o nieuczciwą zabawę (np. bardzo szybkie przybywanie głosów, głosy z 
podejrzanych kont, brak możliwości otworzenia listy osób, które polubiły zdjęcie), decyzją jury konkursu praca 
taka zostanie zdyskwalifikowana i niezwłocznie usunięta z głosowania facebookowego. Decyzja Jury w tej 
kwestii jest niepodważalna. 

 
11. Dyplomy oraz nagrody zostaną wysłane laureatom drogą pocztową na adres przedszkola podany na karcie 

zgłoszeniowej. Oceny prac konkursowych dokona komisja powołana przez Organizatorów. Jej decyzje są 
ostateczne oraz nieodwołalne. Wszystkie przedszkola i nauczyciele biorący udział w konkursie otrzymują 
zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w konkursie.  

 
12. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów konkursu.  
 
13. Przedszkola przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy Regulamin oświadczają, iż wysyłany przez nich 

przepis kulinarny jak i fotografie są dziełem ich autorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 Nr 90 poz. 631).  

 
10. Informacja nt. przetwarzania danych osobowych  

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016r. w          
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zw. dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:  
1) Administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach konkursu jest organizator konkursu 
Przedszkole Król Maciuś I będące częścią Educo BSH Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie przy ul. B. Paśnikowskiego 6.  
2) Opiekunowie prawni uczestników konkursu wyrażając zgodę na udział w konkursie, jednocześnie wyrażają 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Imię i Nazwisko, wiek oraz nazwa placówki uczestnika) przez 
Organizatorów Konkursu wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu oraz do publikacji danych 
osobowych (Imię i Nazwisko, wiek oraz nazwa placówki uczestnika) w przypadku otrzymania nagrody w 
konkursie.  
3) Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez okres 1 roku od dnia zakończenia konkursu, 
chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne.  
4) Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do żądania od Administratora danych dostępu do ich danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

 

Zachęcamy do udziału w konkursie. 
 

Życzymy radosnych Świąt Wielkanocnych oraz wspaniałej zabawy podczas 
przygotowywania wielkanocnych przysmaków! 


