
 

 

 
 

 
Regulamin konkursu „WODZISŁAWSKI MASZKET” 

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
Konkurs pn. „WODZISŁAWSKI MASZKET” zostanie zrealizowany w ramach dotacji  

na realizację zadania publicznego współfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu 
Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego 

Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030. 
 

CELE KONKURSU 
 

1. Celem konkursu jest wytworzenie wyrobu cukierniczego o ciekawym, intensywnym, 
niepowtarzalnym smaku, będącym formą promocji wodzisławskiego rzemiosła oraz 
promowanie śląskiej tradycji cukierniczej i zachęcenie lokalnej społeczności do jej 
kultywowania. 

2. Kształtowanie pozytywnego wizerunku rzemiosła z wykorzystaniem kwalifikacji 
zawodowych. 

3. Promocja zawodów rzemieślniczych i nauczania w rzemiośle. 
4. Rozbudzenie kreatywności wśród młodzieży. 
5. Wspieranie rozwoju i kultury przedsiębiorczości oraz nauki rzemiosła. 

 
ORGANIZATOR KONKURSU 

 
1. Organizatorem konkursu jest Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców  

w Wodzisławiu Śląskim.  

2. Partnerem konkursu jest Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  
w Wodzisławiu Śląskim. 

3. Konkurs ma zasięg regionalny i obejmuje powiat wodzisławski. 
4. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Prezydent Miasta Wodzisławia 

Śląskiego  – Mieczysław Kieca.  
5. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania konkursu, a także prawa  

i obowiązki jego uczestników. 
 

ZASADY ORGAZNIZACYJNE KONKURSU 
 

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół z powiatu wodzisławskiego w wieku 
10 – 20 lat. 

2. Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim przeprowadza 
konkurs a następnie dokonuje oceny i ogłasza jego wyniki przy wsparciu powołanej 
na ten cel Komisji Konkursowej. 

3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 
4. Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów: 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Etap I: 
 - dostarczenie do 28 lutego 2023 r. formularza zgłoszeniowego, zdjęcia i autorskiego 
przepisu na ciasteczko/wyrób cukierniczy, które powinno być pyszne, piękne  
i wyjątkowe, nawiązujące do bogatej tradycji środowiska rzemieślniczego  
oraz Miasta Wodzisławia Śląskiego, jednocześnie nawiązujące do nowoczesnych form 
cukierniczych. Formularz zgłoszeniowy powinien zawierać uzasadnienie, dlaczego dana 
praca ma zostać wybrana w konkursie na WODZISŁAWSKI MASZKET, jaka jest jego 
historia i jak zrodził się pomysł na wykonanie proponowanego wyrobu.  
  - selekcja wstępna przesłanych przepisów na WODZISŁAWSKI MASZKET tj. ocena 
merytoryczna, zgodność wykonanej pracy z podaną tematyką, kreatywność  
i innowacyjność, wybór przepisów spełniających kryteria konkursu do 16 zgłoszeń,  
które będą podlegały dalszej ocenie na następnym etapie; 
Etap II: 
− ranking punktowy: wykonanie ciasteczka zgodnie z przesłanym przepisem.  
Ocenie będzie podlegać inwencja twórcza, oryginalność i pomysłowość przedstawianego 
przepisu oraz jego wykonanie, walory smakowe wykonanego ciasteczka oraz wizualnie – 
wrażenie estetyczne. Ciastko powinno być wykonane własnoręcznie, według autorskiego 
przepisu. Powinno być także przygotowane z najwyższą starannością i dbałością  
o szczegóły, wizualnie oddając klimat – ciastka z historią. 
4. Organizator przekaże laureatom Konkursu informację o terminie i miejscu 
przeprowadzenia etapu II Konkursu telefonicznie bądź za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej na nr telefonu i adres wskazany w karcie zgłoszeniowej. 
5. Autorzy prac, którzy uzyskają największą liczbę punktów  otrzymają atrakcyjne 
nagrody.  

 
WARUNKI TECHNICZNE KONKURSU 

 
1. Wyrób zgłoszony do konkursu nie może być zarezerwowany na inne cele konkursowe 

lub objęte prawami autorskimi osób trzecich. 
2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 
3. Każdy uczestnik biorący udział w Konkursie może zgłosić tylko jeden projekt.  

 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
 

1. Formularz zgłoszeniowy z dokładnym przepisem na WODZISŁAWSKI MASZKET należy 
wysłać pocztą, z napisem „KONKURS – WODZISŁAWSKI MASZKET”  
na adres: Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim  
44 – 300 Wodzisław Śląski, ul. Zamkowa 5 lub dostarczyć osobiście pod wskazany 
wyżej adres. 

2. Termin nadsyłania formularza zgłoszeniowego upływa dnia 28 lutego 2023 r. 
Organizator Konkursu będzie brał pod uwagę datę dostarczenia przesyłki  
do Organizatora konkursu (nie decyduje data stempla pocztowego). 

3. Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, przepisów prawa oraz musi 
być zgodna z normami obyczajowymi. Prace zgłaszane do konkursu nie mogą być 
przedmiotem zgłoszeń w innych konkursach. 

 



 

 

 
 
 
 
 

4. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do prac nadesłanych na Konkurs 
lub praw osób, których wizerunek został wykorzystany, w całości obciąża uczestnika 
Konkursu. 

5.  Do przepisu należy dołączyć:  
- kartę zgłoszeniową do konkursu (załącznik nr1),  
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2),  
- zgodę na nieodpłatną publikację pracy (załącznik nr 3), 
- zdjęcie wyrobu zgłaszanego do konkursu. 

        6.  Informacje o konkursie wraz z kompletem załączników są dostępne do pobrania  
na stronie internetowej Cechu www.cech.wodzislaw.pl w zakładce Projekty.  
Dokumenty można pobrać także w Biurze Cechu. 

 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Zgłoszenie  do  Konkursu  jest  równoznaczne  z  akceptacją  zapisów  niniejszego 
Regulaminu. 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody przez rodziców lub 
prawnych opiekunów uczestników na przetwarzanie danych osobowych autora 
pracy. 

3. Organizator zobowiązuje się do upowszechniania informacji o Konkursie i jego 
wynikach w mediach społecznościowych, stronie internetowej w ramach 
posiadanych możliwości i środków. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji i upowszechnienia prac 
konkursowych. 

5. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi bezterminowej i nieodpłatnej zgody na 
korzystanie z prac konkursowych, z podaniem imienia i nazwiska autora oraz 
miejscowości zamieszkania, w celach promocyjnych, stosownie do potrzeb 
Organizatora, między innymi na stronie internetowej Organizatora. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac w celu popularyzacji 
Konkursu w publikacjach wyróżnionych prac w materiałach edukacyjnych 
organizatora. Publikacja może dotyczyć: materiałów drukowanych, plakatów, 
banerów reklamowych, publikacji na stronie internetowej i profilu społecznościowym 
Organizatora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 
 
 
Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia  
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 
informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cech Rzemieślników i Innych 
Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim, ul .Zamkowa 5 44-300 Wodzisław Śląski. 

2. Kontakt do Administratora Ochrony Danych: biuro@cech.wodzislaw.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia ciążącego  

na administratorze obowiązku prawnego: 

− na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), c ) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia  
o ochronie danych. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione  
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty 
uczestniczące w realizacji usługi. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony 
sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu - przez okres 
przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą; dane 
osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami prawa i zobowiązań 
wynikających z zawartych umów. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub 
odwołania uprzednio udzielonej zgody oraz prawo do przenoszenia danych 
wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie 

skutkować niemożliwością uczestnictwa w procesie dalszego postępowania. 
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie 

profilowania. 
 
 
ZAŁĄCZNIKI: 
 
1. Karta zgłoszeniowa do konkursu – załącznik nr 1 
2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu – załącznik nr 2 
3. Zgoda na nieodpłatną publikację pracy - załącznik nr 3 
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