
 

REGULAMIN KONKURSU  

         
 

„KARNAWAŁOWE FRYKASY” 

 

1. ORGANIZATOR  

Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich, Stowarzyszenie 

Inicjatywa Lokalna na Rzecz Rozwoju Gminy Nowa Ruda 

2. TEMAT 

Tematem konkursu są pączki, pączusie, oponki, faworki i inne karnawałowe frykasy, 

nieważne, czy na słono, na słodko, z pieca, czy z tłuszczu – nie ma znaczenia jakie będą, 

niech poniesie Was kreatywność!  

3. CEL 

Celem konkursu jest aktywizacja mieszkańców Gminy Nowa Ruda, Kół Gospodyń 

Wiejskich, Klubów Seniora, Rad Sołeckich oraz młodzieży szkolnej, wymiana 

doświadczeń, przepisów kulinarnych, prezentacja kuchni lokalnej oraz prezentacja 

potraw, a przede wszystkim pokazanie swojej kreatywności i pomysłowości 

kulinarnych, fotograficznych lub operatorskich. 

4. UCZESTNICY 

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież szkół podstawowych i szkół 

średnich, uczniowie świetlic terapeutycznych oraz członkowie Kół Gospodyń 

Wiejskich, Klubów Seniora z Gminy Nowa Ruda, Rady Sołeckie oraz wszyscy 

mieszkańcy Gminy Nowa Ruda 

Konkurs oceniany będzie w czterech kategoriach: 

✓ I kategoria: uczniowie szkół podstawowych i szkół średnich 

✓ II kategoria: wychowankowie Świetlic Terapeutycznych 

✓ III kategoria: członkowie KGW, Klubów Seniora, Rad Sołeckich 

✓ IV kategoria: mieszkańcy Gminy Nowa Ruda 

 



 

5. WARUNKI KONKURSU: 

✓ Każdy uczestnik wykonuje własnoręcznie najbardziej fantastyczne pączki, pączusie, 

faworki, oponki, fotografuje je. Do fotografii dołącza przepis. 

✓ Prace (fotografia + przepis) powinny być nadesłane na e – maila Biblioteki Publicznej 

Gminy Nowa Ruda  bibliotekagmnowaruda@poczta.fm Temat e-maila: ”Karnawałowe 

frykasy”. W treści e-maila powinny znajdować się podstawowe informacje o uczestniku 

(imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, kategoria wybrana z punktu 4). Pracę można 

wysyłać do 12.02.2021 r. Zdjęcia konkursowe powinny być wyraźne, nie mogą być 

rozmazane, nieostre oraz ciemne.  

✓ Brak dokładnego przepisu i opisu zdjęcia lub opis niedokładny i nie kompletny 

(rozmazane, niewyraźne, ciemne zdjęcie, uniemożliwiające ocenę) spowoduje 

dyskwalifikację uczestnika. 

6. UWAGI KOŃCOWE:  

✓ Prace będą oceniane pod względem zrozumienia tematu, kreatywności uczestnika, 

interpretacji i ogólnej estetyki wykonania pracy przez specjalnie powołaną komisję. 

Komisja wyłoni po 3 zwycięzców z każdej kategorii. 

✓ Każdy uczestnik wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia  

i nazwiska autora pracy, oraz przetwarzanie danych osobowych umieszczonych  

w zgłoszeniu w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu, jak również 

wykorzystania tejże pracy w działalności Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda  

i Stowarzyszenia (tj. publikowanie, przetwarzanie elektroniczne, wykorzystywanie 

do celów promocyjnych).  Dodatkowo prace zawierające wizerunek, a nadesłane 

bez załącznika - zgoda na wykorzystanie wizerunku, nie będą mogły wziąć udziału 

w konkursie. 

✓ Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz 

zgodą na publikacje wizerunku i dostarczonych prac. Udział w konkursie jest 

dobrowolny i bezpłatny.  

✓ Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 16 lutego 2021 r., a jego wyniki zostaną  

opublikowane na stronie www.ckgnr.pl 

✓ Autorzy zwycięskich prac zostaną telefonicznie powiadomieni o przyznaniu 

nagrody i sposobie jej odbioru.  

mailto:bibliotekagmnowaruda@poczta.fm
http://www.ckgnr.pl/


✓ Prezentacja nagrodzonych prac, ze względu na zagrożenie Covid – 19, będzie 

możliwa na stronie internetowej Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda  

http://www.ckgnr.pl oraz na portalach społecznościowych instytucji. 

7. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO  

1. W związku z realizacją wymogów 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 informuje, iż Administratorem 

Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez organizatora w związku z udziałem 

w konkursie jest: Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich, 

ul. Fabryczna 2 57-450 Ludwikowice Kłodzkie. 

2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody. 

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji oraz rozstrzygnięcia konkursu poprzez 

wyłonienie zwycięzcy w trakcie trwania konkursu, a po tym czasie jedynie w zakresie 

prac wyróżnionych do momentu ustania potrzeby dalszego przetwarzania lub do 

momentu wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. 

3. Administrator powołał Inspektora ochrony danych osobowych- Katarzynę Bala-

Antczak. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, można kontaktować 

się z Inspektorem pisząc na adres: biuro@abi-kancelaria.pl. 

4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 

następujące uprawnienia: 

a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych 

danych; 

b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych –w 

przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 

c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia 

zapomnianym),w przypadku, gdy zachodzi jedna z poniższych przesłanek: 

d. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób 

przetwarzane, 

e. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

f. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku 

wynikającego z przepisów prawa; 

5. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i nie będą 

poddawane procesom zautomatyzowanego profilowania. 

http://www.ckg.nowaruda.pl/


6. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych 

osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

właściwego w sprawach ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

 

 

 

Wszelkich informacji dot. konkursu udziela Biblioteka w Centrum Kultury Gminy 

Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkie. – Tel 74 871 65 28 

  


