
REGULAMIN KONKURSU 

„ Pasja pachnąca słodyczą” 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 

1. Niniejszy regulamin określa warunki na jakich odbywa się konkurs „Pasja pachnąca 

słodyczą” na najlepsze wypieki i desery w powiecie stargardzkim. 

2. Organizatorem konkursu jest Zachodniopomorska Szkoła Biznesu Wydział 

Przedsiębiorczości w Stargardzie oraz Powiat Stargardzki. 

§ 2 

1. Ogłoszenie konkursu nastąpi za pośrednictwem mediów. Regulamin Konkursu 

dostępny będzie na stronie internetowej Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu 

www.zpsb.pl/stargard oraz na stronie internetowej Powiatu Stargardzkiego 

www.powiatstargardzki.eu, a także na fanpage Wydziału Przedsiębiorczości w 

Stargardzie www.facebook.com/zpsbstargard. 

 

II. CEL KONKURSU 

§ 3. 

1. Celem konkursu jest:  

 Promowanie postaw pro aktywnych i przedsiębiorczych  

 Zachęcenie mieszkańców powiatu stargardzkiego do dzielenia się swoimi 

pasjami, nabywania nowych doświadczeń i inspirowania się nawzajem 

 Wymiana doświadczeń kulinarnych między uczestnikami 

 

III. UCZESTNICY KONKURSU 

§ 4. 

1. W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy pełnoletni mieszkańcy powiatu 

stargardzkiego, którzy zgłoszą się w poprzez nadesłanie zdjęć swoich wypieków wraz 

z ich opisem i zaprezentują potrawę podczas finału konkursu. 

 

§ 5. 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w 2 etapach oraz zostanie przeprowadzony etap 

głosowania internetowego. 

2. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu jeden wypiek lub deser. 

www.powiatstargardzki.eu


3. Do drugiego etapu oraz głosowania internetowego konkursu zakwalifikowanych 

zostanie 5 osób. 

4. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie w nieprzekraczalnym terminie od 

5.04.2016 do dnia 22.04.2016 mailowo zdjęcia wypieków, deserów czy innych 

słodkich specjałów przyrządzonych własnoręcznie wraz z opisem zachwalającym 

walory swojego produktu na adres e-mail: pasja@zpsb.pl. 

5. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. 

 

IV. PRZEDMIOT KONKURSU 

§ 6. 

1. Przedmiotem konkursu są własnoręcznie przyrządzone wypieki i desery. 

 

V. PRZEBIEG I REGUŁY PRZEPROWADZENIA KONKURSU 

§ 7. 

1. Konkurs przebiegać będzie w II etapach:  

 I etap - nominacja do konkursu: 

 Komisja Konkursowa, spośród zgłoszeń spełniających kryteria i wytyczne do 

uczestnictwa w konkursie wybierze i nominuje do drugiego etapu oraz głosowania 

internetowego 5 najlepszych uczestników do 23.04.2016 roku 

 Głosowanie internetowe odbywać się będzie na fanpage Wydziału 

Przedsiębiorczości www.facebook.com/zpsbstargard, poprzez wybranie spośród 5 

zdjęć, zdjęcia z największą ilością polubień przez internautów za pomocą przycisku 

„like”; głosowanie internetowe będzie trwało od 23.04.2016 od godziny 14:00 do 

26.04.2016 do godziny 24:00. 

II etap - finał konkursu:  

 finał Konkursu odbędzie się 28.04.2016 roku 

 podczas finału nastąpi prezentacja i degustacja wcześniej zgłoszonego specjału 

 jury wybierze 3 laureatów, którzy otrzymają nagrody 

§ 8. 

1. Osoby zakwalifikowane do finału zostaną powiadomione o tym fakcie drogą 

elektroniczną bądź telefonicznie.  

 

§ 9. 

1. Decyzje Komisji są wiążące i ostateczne.  

mailto:pasja@zpsb.pl


 

VI. NAGRODY 

§ 10. 

1. Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzcę, który otrzyma VOUCHER na studia 

w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu na Wydziale Przedsiębiorczości w 

Stargardzie. 

2. Zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca otrzymają nagrody rzeczowe od 

organizatorów. 

3. Zwycięzca głosowania internetowego otrzyma sprzęt kuchenny. 

 

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

§ 11. 

1. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

(imię, nazwisko, adres) i publikację, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia, 

zgłoszonych do konkursu przepisów oraz zdjęć potraw konkursowych. 

2. Zakres przetwarzania danych osobowych obejmuje dane niezbędne do realizacji 

Konkursu  

i oznacza w szczególności: 

a. nazwisko i imię 

b. ulica, kod, miejscowość, gmina 

c. telefon 

d. adres e-mail. 

3. Kategoria osób, których dane dotyczą, to osoby biorące udział w Konkursie. 

4. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja Konkursu. 

5. Administratorem danych jest Zachodniopomorska Szkoła Biznesu Wydział 

Przedsiębiorczości w Stargardzie. 

6. Zachodniopomorska Szkoła Biznesu Wydział Przedsiębiorczości w Stargardzie 

zobowiązuje się do: 

a. podjęcia środków zabezpieczających zbiory danych, o których mowa w art. 36 – 

39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1590 ze zm.), oraz spełnienia wymagań określonych w przepisach, o 

których mowa w art. 39a ww. ustawy przed rozpoczęciem przetwarzania danych 

osobowych. 

b. zapewnienia, że dane będą przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację 

osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu 

przetwarzania. 

c. niezwłocznego informowania o wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy 

danych osobowych lub ich niewłaściwym użyciu, a także o wszelkich 

czynnościach związanych z realizacją w/w Konkursu prowadzonych przez 



Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, 

policją lub sądami.  

d. realizacji obowiązku informacyjnego wobec osób biorących udziela w Konkursie.  

 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 12. 

1. Komisja konkursowa zostanie powołana przez Organizatora konkursu.  

 

2. Organizator nie zwraca kosztów podróży oraz kosztów produktów potrzebnych do 

wykonania dań konkursowych. 

3. Informacje o nagrodzonych i ich potrawach zostaną opublikowane w regionalnych 

mediach oraz na stronach internetowych www.zpsb.pl/stargard oraz 

www.powiatstargardzki.eu, a także na fanpage Wydziału Przedsiębiorczości w 

Stargardzie www.facebook.com/zpsbstargard  po wyrażeniu zgody przez uczestników. 
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