
SZKOLNY KONKURS KULINARNY:

„SŁODKI MISTRZ KUCHNI”

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1.  Zadaniem konkursowym jest:
a) Wykonanie deseru: ciasto, ciastka, deser w pucharku itp.
b) Przesłanie czterech zdjęć – dwa zdjęcia z przygotowania deseru, jedno zdjęcie - przekrój 
deseru oraz jedno zdjęcie finalne deseru.
c) Przesłanie przepisu deseru.

2. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie wiekowe:
a) klasa 1-4 – mała pomoc rodziców wskazana, liczymy na uczciwość
b) klasa 5-8

3. W każdej kategorii wiekowej jury wyłoni pierwsze, drugie i trzecie miejsce oraz wyróżnienia.

4. Kategorie oceny: pracochłonność, wygląd, stosunek trudności do wieku, pomysł, kreatywność.

5. Uczestnicy konkursu mogą zgłosić tylko jedną pracę, do której należy dołączyć informację z 
następującymi danymi autora:
- Imię, nazwisko, klasa. 

6. Udział w konkursie jest dobrowolny oraz oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

7. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Organizatora.

8. Prace konkursowe należy przesyłać na adres e-mail: slodkimistrzkuchni@gmail.com do dnia 
24 maja 2020 roku do godziny 23:59.

9. Koordynator konkursu przekaże jury zakodowane prace uczestników – komisja nie będzie 
wiedzieć czyją pracę ocenia.

Listę zwycięzców Organizator umieści na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Kluczach, na
fanpage Szkoły Podstawowej w Kluczach.

Czekają bardzo atrakcyjne nagrody!!!

Do pracy należy dołączyć oświadczenie:

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w konkursie „SŁODKI MISTRZ KUCHNI” i 
przetwarzanie danych osobowych 

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w 
Konkursie „SŁODKI MISTRZ KUCHNI” oraz na przetwarzanie danych przez organizatora 
konkursu, tj. na zasadach określonych w rozporządzeniu 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 mojego dziecka danych osobowych w związku z udziałem w 
konkursie. Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że: 
1) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. konkursu,
2) dane osobowe mogą zostać udostępnione w celach związanych z konkursem, 
3) podanie danych jest dobrowolne,
4) mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,
5) potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem konkursu „SŁODKI MISTRZ KUCHNI” oraz 
akceptuję jego zapisy.


