
 

 

 

KONKURS  
„ZDROWA KANAPKA” 

 

REGULAMIN 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 
1. Konkurs organizowany jest pod nazwą „ZDROWA KANAPKA”. 
2. Organizatorem konkursu jest Piekarnia K. Zieliński  
3. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie kanapki z wykorzystaniem chleba/bułki 
z Piekarni K. Zieliński oraz zdrowych składników (m.in. warzyw, owoców, pieczywa, 
serów, wędlin, ryb), zrobienie zdjęcia kanapki, opisanie jej i przesłanie pracy 
konkursowej na adres mailowy: marketing@kzielinski.eu 

 

§2 

Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie 

1. Uczestnikiem konkursu może być każde dziecko w przedziale wiekowym od 4 do 
9 lat, za uprzednią zgodą wyrażoną przez swojego rodzica/opiekuna prawnego.  

2. Każda praca powinna być sfotografowana i opatrzona metryczką (imię, nazwisko, 
wiek uczestnika, adres zamieszkania oraz numer kontaktowy rodzica lub 
opiekuna).  

3. Do zdjęcia konkursowego należy dołączyć listę składników użytych do wykonania 
kanapki.  

4. Zdjęcie musi być w formacie JPG lub PNG. 
5. Prace należy wysyłać na adres: marketing@kzielinski.eu  z tytułem „ZDROWA 

KANAPKA – KONKURS” 
6. Termin składania prac upływa 30.10.2022r. 
7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 04.11.2022r. 
8. Ogłoszenie wyników odbędzie się na facebooku Piekarni K. Zieliński. Zwycięzcy 

zostaną poinformowani również drogą mailową.  

 

 

mailto:marketing@kzielinski.eu


§3 

Nagrody 

 

 

1. Nagrodami w konkursie są: 
bony podarunkowe do sklepów Smyk o wartości 100 zł każdy, dla autorów trzech 

zwycięskich rysunków; 
2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji konkursu, Organizator powołuje 
komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad konkursu, interpretacji i 
postanowień tego regulaminu rozstrzyga Organizator. 

3. Przy ocenie prac komisja konkursowa będzie brała pod uwagę: 

 wartości odżywcze składników kanapki 
 nowatorstwo pomysłu na kanapkę 
 wygląd I kreatywność 
 sposób wykonania i aranżacja zdjęcia. 

 
4. Wyniki zostaną ogłoszone dnia 4 listopada 2022 r. na Facebooku Piekarni K. 
Zieliński. Zwycięzcy zostaną poinformowani również drogą mailową.  
5. Laureat konkursu zobowiązany jest do osobistego odbioru nagrody z jednego 
ze sklepów Piekarni K. Zieliński lub Cukierni Rosario po uprzednim 
skonsultowaniu z Organizatorem miejsca odbioru nagrody. 

 

§4 

Dane osobowe uczestników konkursu 

 

1. Warunkiem udziału w konkursie jest podanie przez uczestnika konkursu 
prawdziwych danych osobowych, tj.: (imię i nazwisko; wiek autora; adres 
zamieszkania; numer telefonu; 
imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) niezbędnych do przekazania 
nagrody. 
8. Przystępując do konkursu i akceptując niniejszy regulamin rodzic/opiekun 
prawny uczestnika wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych 
osobowych przez Organizatora. 
9. Dane osobowe uczestnika, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez 
Organizatora w jego siedzibie wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
10. Rodzic/opiekun prawny uczestnika jest uprawniony do cofnięcia w 
dowolnym czasie zgody, o której mowa w § 5 punkt 2. Wycofanie zgody nie 



wpływa na zgodność z prawemprzetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej wycofaniem. 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

 
1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile 
nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Dotyczy to 
w szczególności zmiany terminów poszczególnych czynności konkursowych. 
Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie 
www.kzielinski.eu 

11. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza, że uczestnik konkursu zapoznał się i 
akceptuje treść regulaminu. 


