
Regulamin Konkursu „Super Pączek 2023 Powiatu Jarocińskiego”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Super Pączek 2023 Powiatu Jarocińskiego”,
zwany dalej „Konkursem”

2. Organizatorem konkursu jest Południowa Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o. z siedzibą w
Jarocinie, ul. Kasprzaka 1 a, 63-200 Jarocin, NIP 617-19-79-904, KRS nr 0000053718 w
Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy KRS, wysokość kapitału
zakładowego 3.700.000 zł - wydawca tygodnika „Gazeta Jarocińska” oraz portalu
jarocinska.pl, zwana dalej „Organizatorem”.

3. Partnerem konkursu i sponsorem głównym nagród jest Powiat Jarociński, z siedzibą w
Jarocinie, Al. Niepodległości 10-12, 63-200 Jarocin, zwany dalej „Partnerem”.

4. Zasięg: Konkurs odbędzie się na obszarze powiatu jarocińskiego.

5. Czas trwania: Konkurs rozpoczyna się w dniu 6.02.2023 r. i kończy 24.02.2023 r.

II CELE KONKURSU

1. Celem konkursu jest:

• kultywowanie i upowszechnianie tradycji przygotowania i wypieku pączków

• promocja Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu jarocińskiego

• wymiana doświadczeń pomiędzy KGW.

III DANE OSOBOWE

1. Uczestnicy, poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie, automatycznie wyrażają zgodę na
wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i
przeprowadzeniem konkursu przez Organizatora, a także na opublikowanie wizerunku w
materiałach medialnych związanych z przeprowadzeniem w/w Konkursu. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie
uniemożliwia udział lub dalszy udział w Konkursie. Dane osobowe są niezbędne do
przeprowadzenia Konkursu i jego rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu
do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora
o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady Europy 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L z 2016 r. nr 119 jest Południowa



Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o., ul. Kasprzaka 1A, 63-200 Jarocin, zwana dalej
Administratorem.

3. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi 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 (OJ L
119, 4.5.2016, p. 1-88, RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U z 2018 r. poz. 1000, UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu
umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym
Regulaminem.

4. Dane przetwarzane będą w celu i zakresie związanymi z organizacją, przeprowadzeniem i
rozliczeniem Konkursu, zgodnie z Regulaminem Konkursu, oraz w celach objętych
każdorazowo zgodą Uczestnika. Organizator będzie przechowywał dane osobowe przez
okres niezbędny dla organizacji i rozliczenia Konkursu.

5. Organizator nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (Stany
Zjednoczone) na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 Lipca
2016 r. przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie
adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

IV. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Uczestnikami Konkursu mogą być Koła Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu
jarocińskiego.

2. W Konkursie udziału nie mogą brać pracownicy Organizatora i członkowie ich najbliższej
rodziny, a także członkowie Komisji Konkursowej.

3. Zgłoszenie KGW do konkursu następuje poprzez wypełnienie formularza dostępnego na
portalu internetowym www.jarocinska.pl lub telefonicznie, dzwoniąc pod numer 62 747 15
31. W zgłoszeniu należy podać: nazwę i adres Koła Gospodyń Wiejskich, imię i nazwisko
osoby zgłaszającej, adres e-mail, numer telefonu oraz nazwę zgłaszanych pączków.

4. Jedna reprezentacja KGW może zgłosić jeden rodzaj pączków, w ilości co najmniej 5
sztuk.

5. Uczestnicy Konkursu na własny koszt zakupią produkty, potrzebne do wykonania
pączków.

6. Uczestnicy konkursu dostarczą pączki w dniu 15.02.2023 r. o godz. 14.45 do Restauracji
“Słoneczna” w Jarocinie, Al. Niepodległości 34a.

7. Uczestnicy, przystępując do Konkursu oświadczają, że zgłaszane pączki przygotowane
zostaną z zachowaniem prawidłowych zasad i warunków do wytwarzania i przechowywania
produktów spożywczych. Nie będą zawierać żadnych szkodliwych dla zdrowia i życia
człowieka substancji.

http://www.jarocinska.pl


8. Uczestnicy zobowiązują się także dostarczyć Organizatorowi przepis na przygotowane
pączki (przy zgłoszeniu, bądź osobiście - w dniu rozstrzygnięcia konkursu), celem jego
publikacji na portalu jarocinska.pl, portalu magazynona.pl oraz tygodniku „Gazeta
Jarocińska”.

9. Konkurs polega na zaprezentowaniu przed Komisją Konkursową zgłoszonych pączków w
dniu 15.02.2023 r.

10. W rozstrzygnięciu Konkursu uczestniczy maksymalnie 2-osobowa reprezentacja danego
KGW.

11. Komisja Konkursowa dokona oceny zgłoszonych pączków w dniu 15.02.2023 r.

12. Spośród zgłoszonych do Konkursu pączków, po jego rozstrzygnięciu internauci - w
drodze głosowania na portalu jarocinska.pl - wybiorą zdjęcie najładniej udekorowanych
wyrobów. Zasady głosowania określa odrębny regulamin.

V TERMINY

1. O konkursie Partner powiadomi pisemnie Koła Gospodyń Wiejskich do dnia 8.02.2023 r.

2. Do konkursu KGW zgłaszają się w nieprzekraczalnym terminie do 13.02.2023 r., do godz.
12.00.

3. Oceny zgłoszonych do Konkursu pączków komisja konkursowa dokona w dniu
15.02.2023 r. o godz. 15.00.

4. Głosowanie internautów na zdjęcie najładniej udekorowanych pączków rozpoczyna się w
dniu 16.02.2023 r. o godz. i trwa do 22.02.2023 r. do godz. 24.00

VI KOMISJA KONKURSOWA:

1. Pączki oceni Komisja Konkursowa, licząca od 3 do 5 osób.

2. Komisja Konkursowa zostanie powołana do dnia 10.02.2023 r.

2. Z prac Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół.

VII KRYTERIA OCENY

1. Dostarczone pączki zostaną ocenione według kryteriów:

● walory smakowe,
● estetyka wykonania,
● dekoracja i prezentacja pączków.

2. W każdym z tych kryteriów komisja przyzna od 1 do 10 punktów. Decyzja Komisji jest
ostateczna i nieodwołalna.



VIII NAGRODY

1. W Konkursie Super Pączek 2023 Powiatu Jarocińskiego zostaną przyznane następujące
nagrody:

● I miejsce - nagroda rzeczowa dla KGW o wartości 500 zł
● II miejsce - książka kucharska dla KGW
● III miejsce - książka kucharska dla KGW

Sponsorem nagród jest Powiat Jarociński. Nagrody zostaną wręczone podczas
rozstrzygnięcia Konkursu w dniu 15.02.2023 r.

3. Organizator nie wyklucza przyznania nagród dodatkowych.

4. Nagrodą w internetowym głosowaniu na zdjęcie najładniej udekorowanych pączków jest
wyjazd do Brukseli dla 3-osobowej reprezentacji KGW, którego zdjęcie pączków uzyska
najwięcej głosów internautów.

Sponsorem nagrody jest Andżelika Możdżanowska, poseł do Parlamentu Europejskiego.

IX ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Ogłoszenie wyników Konkursu Super Pączek 2023 Powiatu Jarocińskiego i wręczenie
nagrody / nagród nastąpi bezpośrednio po zakończeniu prac Komisji Konkursowej w
Restauracji “Słoneczna” w Jarocinie.

2. Relacja z przebiegu Konkursu oraz informacja o jego wynikach - w formie artykułu, zdjęć,
materiału wideo - zostanie opublikowana na łamach „Gazety Jarocińskiej”, portalu
internetowym jarocinska.pl oraz mediach społecznościowych Południowej Oficyny
Wydawniczej, a także na stronie internetowej www.powiat-jarocinski.pl oraz profilu w
mediach społecznościowych.

3. Ogłoszenie wyników internetowego głosowania na zdjęcie najładniej udekorowanych
pączków nastąpi na portalu jarocinska.pl.

X PRAWA AUTORSKIE

1. Przekazanie przepisu na pączki wraz ze zgłoszeniem ich do Konkursu traktowane jest
jednocześnie jako oświadczenie, że nie naruszają one praw osób trzecich, w szczególności
nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich.

2. Uczestnik Konkursu przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do przekazanych
materiałów na Organizatora, bez ograniczeń terytorialnych, na czas nieoznaczony na
wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili ogłoszenia Konkursu, a w szczególności
tych określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 z późn. zm.).

3. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu
naruszenia praw określonych powyżej, zgłaszający przepis zrekompensuje Organizatorowi,
jako wyłącznie odpowiedzialny, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko

http://www.powiat-jarocinski.pl


niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań,
jakie powstaną z tego tytułu.

XI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników Konkursu od dnia rozpoczęcia
konkursu, najpóźniej do 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

2. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Reklamacja powinna zawierać: imię,
nazwisko, dokładny adres uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz
podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana listem poleconym na adres: Południowa
Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o., ul. Kasprzaka 1a, 63-200 Jarocin lub e-mailem na adres:
redakcja@jarocinska.pl

3. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od dnia ich wpływu.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu do wglądu w siedzibie
organizatora. Jest też dostępny pod adresem: www.jarocinska.pl oraz w siedzibie
Organizatora (Jarocin, ul. Kasprzaka 1a). Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad
konkursu, a co za tym idzie także treści regulaminu.
2. Informacji dodatkowych na temat Konkursu udziela Organizator pod numerem telefonu 62
747 15 31.

3. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik podporządkowuje się postanowieniom regulaminu i
wyraża zgodę na jego treść.

4. We wszystkich kwestiach spornych decyduje Komisja Konkursowa.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.

6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu bez podania przyczyny.

http://www.jarocinska.pl

