
 

 

BURMISTRZ BIECZA 
 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZA DO UDZIAŁU  

W KONKURSIE  pn.: 

„BIJEMY REKORDY NA ILOŚĆ UPIECZONYCH 

PIERNICZKÓW NA 100-LECIE ODZYSKANIA 

NIEPODLEGŁOŚCI” 
 
 

Zgłoszenia należy składać do dnia 5 grudnia (środa) 2018r. 

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się dnia 16 grudnia 2018r. 

podczas „IV Jarmarku Bożonarodzeniowego” 

 

Do udziału zapraszamy przedszkola, szkoły, stowarzyszenia i fundacje 

 

Regulamin konkursu w załączniku 1.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Biecz, dnia 26 listopada 2018r. 



 

Załącznik 1 

Konkurs pn. „BIJEMY REKORDY W ILOŚCI 

UPIECZONYCH PIERNICZKÓW NA 100- LECIE 

ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI” 
 

Regulamin 

 

Organizator: Burmistrz Biecza 

 

Postanowienia Ogólne 

 

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 16 grudnia 2018r. na Rynku w Bieczu 

podczas „IV Jarmarku Bożonarodzeniowego”. 

 

Uczestnicy Konkursu 

 

Konkurs przeznaczony jest dla szkół, przedszkoli, stowarzyszeń i fundacji z Gminy Biecz 

 

Zasady Przeprowadzenia Konkursu 

 

1. Uczestnicy Konkursu mają za zadanie upiec jak największą liczbę małych pierniczków. 

2. Zgłoszenia udziału w konkursie należy dokonać do dnia 5 grudnia 2018r. na adres: 

Zespół Obsługi Jednostek w Bieczu, ul. Kazimierza Wielkiego 31, 38-340 Biecz, 

tel. 13 44 71 203, bądź pocztą elektroniczną na adres: zeapo@onet.eu 

3. Uczestnicy Konkursu dostarczają pierniki do dnia 12 grudnia 2018r. do ZOJ 

 w Bieczu. 

4. Wypieki oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 

5. Przy ocenie wypieków Komisja Konkursowa kierować się będzie następującymi 

kryteriami: 
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a) spełnieniem wymogów określonych regulaminem i tematyką konkursu 

b) ilością upieczonych pierniczków 

c) oryginalnością i pomysłowością  

6. Laureaci otrzymają nagrody 

 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.  

2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie nieprzewidziane zdarzenia, które 

mogą zaistnieć w drodze do lub z miejsca organizacji konkursu.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku uczestnika 

oraz zdjęć jego wyrobów konkursowych do promocji Gminy Biecz na stronach 

internetowych, w mediach oraz innych materiałach promocyjnych.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn.  

5. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb 

związanych z przeprowadzeniem konkursu i ogłoszeniem jego wyników w mediach. W tym 

celu należy wypełnić Oświadczenie - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i dostarczyć 

wraz z zgłoszeniem.  

 

 

Wszelkich informacji udziela: 

Zespół Obsługi Jednostek  w Bieczu,  

ul. Kazimierza Wielkiego 31,  

38-340 Biecz, tel. 13 44 71 203,  

zeapo@onet.eu 
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