
REGULAMIN I EDYCJI KONKURSU 
NA NAJLEPSZY CHLEB WŁASNEGO WYPIEKU

CHWAŁOWICE ‘2021

W naszych domach wypiekamy chleb na zakwasie, na drożdżach, z dodatkami i bez,
żytni oraz pszenny. Coraz częściej powracamy do tradycji. Odkrywamy na nowo stare,
dawno zapomniane receptury i przyprawy, mąki ze starych zbóż – samopszy, płaskurki
czy orkiszu. W tym konkursie chcielibyśmy przypomnieć i docenić wartość chleba.

REGULAMIN KONKURSU 

1. Organizatorem Konkursu na „NAJLEPSZY CHLEB WŁASNEGO WYPIEKU” jest 
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i integracji Chwałowic.

2. Celem głównym Konkursu jest m.in. propagowanie spożycia pełnowartościowego 
pieczywa oraz wiedzy o polskiej tradycji wypieku chleba. 

3. Termin Konkursu - 25 września 2021 roku, na terenie zielonym schroniska szkolnego,
przy ul. Szkolnej 4 w Chwałowicach.

4. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja, powołana przez 
Zarząd Stowarzyszenia w składzie: Przewodniczący, Sekretarz, Członek. Członkowie 
Komisji nie mogą być uczestnikami konkursu.

5. Uczestnikiem konkursu może być każdy, wypiekający chleb w warunkach domowych
lub w piecu chlebowym, udostępnionym na ten cel w dniu Konkursu.

6. Wypiek chleba w piecu chlebowym będzie możliwy w dniu Konkursu, w pełnych 
godzinach 14.00/ 15.00/ 16.00 , wyłącznie pod nadzorem wyznaczonego przez 
Zarząd członka Stowarzyszenia. Z powodu ograniczonego miejsca w komorze pieca 
chlebowego prosimy o zgłoszenie chęci skorzystania z pieca (emailem lub tel 
605559887)



7. Chleb powinien być oznaczony za pomocą metryczki – czyli formularza zgłoszenia 
umieszczonego w zamkniętej w kopercie (wzór formularza stanowi załącznik nr 1 
do niniejszego Regulaminu). 

8. Zgłoszone  wypieki  zostaną  oznaczone  przez  Komisję  numerami,  zgodnie  z
kolejnością zgłoszeń.

9. Wypieki bez wypełnionego formularza lub z niewłaściwie wypełnionym formularzem
zgłoszenia nie będą dopuszczone do konkursu.

10. Jeden uczestnik konkursu może zgłosić tylko jeden chleb o dowolnej gramaturze.
11.Organizator  nie  pokrywa  kosztów  udziału  w  Konkursie,  w  szczególności  kosztów

zakupu surowców, wypieku chleba oraz transportu na miejsce Konkursu.
12.Akcesoria  niezbędne do  prezentacji  wypieku  uczestnicy  Konkursu  zapewniają  we

własnym zakresie.
13. Chleb już  upieczony należy  dostarczyć   Komisji  w dniu  25 września  2021 r.,  do

godziny 17:00 na specjalnie wyznaczone stoisko.
14.Komisja  oceni  wypiek  w  oparciu  o  następujące  kryteria:  kolor,  smak,  zapach,

struktura w przekroju, wrażenie ogólne. Członkowie Komisji podczas oceny nie będą
mieli wglądu do danych osoby wypiekającej chleb.  

15.Każdy  z  członków  komisji  dokonuje  oceny  w  oparciu  o  w/w  kryteria  mając  do  
dyspozycji skalę punktową od 0 do 5 (im wyższa ocena, tym większa ilość punktów). 

16.W  przypadku,  jeżeli  wśród  najwyżej  ocenionych  chlebów,  poszczególne  wypieki
uzyskają  tę  samą  ilość  punktów,  przewodniczący  Komisji,  w  celu  wyłonienia
laureatów  I,  II  i  III  miejsca,  przeprowadzi  dodatkowe  głosowanie,  w  którym
członkowie Komisji jeszcze raz poddadzą ocenie tylko te wyroby, które uzyskały tę
samą liczbę punktów.

17.W  przypadku  sytuacji  spornych  wszelkie  wątpliwości  rozstrzyga  przewodniczący
Komisji.

18.Decyzja Komisji jest ostateczna.
19.Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej w dniu Konkursu około

godz.18.00.
20.Za udział w konkursie przewidziano nagrody rzeczowe za pierwsze trzy miejsca. 
21.Po zakończeniu konkursu będzie możliwość degustacji pieczywa. 
22.Uczestnik przystępujący do Konkursu akceptuje w całości niniejszy Regulamin.
23.Uczestnictwo  w  konkursie  jest  jednoznaczne  z  wyrażeniem  zgody  na  

przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na umieszczenie wizerunku na stronie
WWW  Stowarzyszenia.

24.W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  Regulaminem  decyzję  podejmuje
Organizator Konkursu. 



Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu
na NAJLEPSZY CHLEB WYPIEKU DOMOWEGO

FORMULARZ ZAGŁOSZENIA KONKURSOWEGO
(WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)

Imię i nazwisko:
Numer telefonu:
Krótki opis chleba:
..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Numer ewidencyjny chleba (nadaje Organizator):................................

OŚWIADCZENIE

1. Oświadczam, że zapoznałam/łem się z treścią Regulaminu Konkursu na najlepszy chleb domowego 
wypieku i w pełni go akceptuję.
2. Oświadczam, że dostarczony chleb jest mojego wypieku.

.......................................................................... 
data i czytelny podpis uczestnika Konkursu

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I INTEGRACJI 
CHWAŁOWIC w podanym w Formularzu Zgłoszenia zakresie, tj. imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz do upublicznienia wizerunku 
na zdjęciach zamieszczonych na stronie WWW Stowarzyszenia (Organizatora Konkursu). Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (t.j. Dz.U.2016.922 z dnia 2016.06.28) informuję, że: 
1. ADMINISTRATOREM Pani/Pana danych osobowych jest STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I INTEGRACJI CHWAŁOWIC z siedzibą 
w Chwałowicach, ul. Szkolna 4; 55-230 Chwałowice, zwane dalej Stowarzyszeniem; 
2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, którą wyraziliście podpisując niniejszą 
Formularzu Zgłoszenia do udziału w Konkursie na „NAJLEPSZY CHLEB WŁASNEGO WYPIEKU” edycja 2021; 
3. Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji niniejszego Konkursu, organizowanego w ramach działań statutowych 
Stowarzyszenia; 
4. Państwa dane będą przechowywane w wersji papierowej i NIE BĘDĄ udostępniane innym odbiorcom; 
5. Państwa dane będą przetwarzane w trakcie działalności Stowarzyszenia, po zaprzestaniu działalności Stowarzyszenia zostaną 
zniszczone; 
6. Macie Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 
danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO; 
7. Jeżeli Państwo uznacie, że Wasze dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, możecie wnieść skargę do 
organu nadzorczego; 
8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, do udziału w niniejszym Konkursie. 

...................................................................... 
Data i podpis osoby wyrażającej zgodę


