
Regulamin II edycji konkursu  

„Lubszecka muszla” 

Zadaniem uczestników jest opracowanie przepisu i przygotowanie ciastka, lub innego wyrobu cukierniczego w 
kształcie muszli św. Jakuba, które nawiązywałoby do szlaku jakubowego i byłoby produktem lokalnym 
Lubszy. Ważne jest, żeby produkt miał przedłużony termin ważności i był upieczony z własnego przepisu. 

§ 1. Postanowienia ogólne. 

  

1.             Organizatorem konkursu o nazwie „Lubszecka muszla” zwanego dalej „Konkursem” jest 
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej”, KRS 527900 zwane dalej „Organizatorem”. 

2.             Partnerem konkursu jest Gmina Woźniki oraz Szkoła Podstawowa im. J. Lompy w Lubszy. 

3.  Fundatorem nagród jest Organizator w ramach realizacji zadania publicznego dofinansowanego przez 
Gminę Woźniki. 

4.             Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników. 

5.             Regulamin jest dostępny na stronie www.lubsza.org oraz www.splubsza.pl 

  

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie. 

  

1.             Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 

2.             Uczestnikami Konkursu mogą być  osoby pełnoletnie lub niepełnoletnie zgłoszone przez 
rodzica/opiekuna prawnego, spełniające warunki określone w Regulaminie.       

3.             Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również 
potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 

  

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie. 

  

1.             Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie do dn. 28 listopada 2017 roku przekazać osobiście 
(ul. Szkolna 1, Lubsza) lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@lubsza.org zgłoszenie 
konkursowe, w którym należy: 

a)       zamieścić przepis na ciasto, które zawsze się udaje, a jego czas przygotowania nie przekracza 60 minut; 

b)       załączyć zdjęcie ciasta sporządzonego na bazie przepisu stanowiącego przedmiot zgłoszenia konkursowego 

c)       podać swoje imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail. 

2.             Każdy z uczestników może w ramach niniejszego Konkursu przesłać dowolną ilość zgłoszeń, jednakże 
jeden uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę określoną Regulaminem. 

3. Poprzez przesłanie autorskiego przepisu kulinarnego do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie, 
uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne udostępnianie treści przesłanego przez niego 
przepisu oraz wykorzystanie go w charakterze regionalnego produktu turystycznego. 

4.             Poprzez przekazanie  autorskiego przepisu kulinarnego do Konkursu w sposób określony w niniejszym 
paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że treść przesłanego przez niego przepisu nie narusza przepisów 
prawa ani dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia przepisu do Konkursu 
oraz udzielenia zezwolenia na jego publikację.       



  

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców. 

  

1.             Spośród nadesłanych prac konkursowych zgłoszonych przez uczestników jury wybierze trzy 
najciekawsze przepisy, a uczestnikom, którzy je nadesłali zostaną przyznane nagrody rzeczowe. Wyłaniając 
zwycięzców, jury będzie się kierować w szczególności poprawnością przyrządzenia ciastka oraz potencjałem 
uczynienia z niego  produktu regionalnego.  O przyznaniu poszczególnych nagród konkretnym Zwycięzcom jury 
decyduje w sposób uznaniowy. 

2.             W skład jury wchodzą przedstawiciele Organizatora i Partnerów. 

3.             Organizator do dnia 1 grudnia 2017 roku opublikuje na stronie www.lubsza.org  wyniki Konkursu oraz 
zawiadomi zwycięzców o fakcie uzyskania prawa do nagrody pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany 
przez uczestnika w formularzu konkursowym. 

4. Odbiór nagród dn.4 grudnia 2017 roku w godz. 8.00 – 18.00 w Szkole Podstawowej  Lubszy (ul. Szkolna 1) 

§ 5. Nagrody. 

  

1.             Nagrodą w Konkursie, dla zwycięzcy, o których mowa w § 4 ust. 2 Regulaminu są nagrody rzeczowe. 

2.             Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości 
wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową. 

3.             Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2 i § 3 i § 4 
Regulaminu lub nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 30 (trzydziestu) dni od ogłoszenia wyników, nie 
nabywa prawa do nagrody. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Fundatora. 

 

  

§ 6. Postępowanie reklamacyjne. 

  

1.             Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie. 

2.             Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. 
Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację. 

  

§ 7. Ochrona danych osobowych. 

  

1.             Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, 
wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, zgodnie z warunkami określonymi w 
ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 
926). 

2.             Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację 
imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje. 

 

 

  

 


