
                             
  

SMAKI – Smaczny Konkurs dla Podlaskich Seniorów 

REGULAMIN KONKURSU  
  

I. Organizator i czas trwania konkursu  

  

1. Organizatorzy: Biuro Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w 

Białymstoku,  Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego. oraz Stowarzyszenie 

Szukamy Polski. 

  

2. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu i ochroną danych osobowych czuwać będzie Sekretarz 

Konkursu.  

  

3. Termin nadsyłania prac upływa  10 grudnia 2021 decyduje data elektronicznego  przesłania 
zgłoszenia pod adresem: podlaskisenior@gmail.com  

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu określonego w pkt. 3.  

  

  

II. Idea Konkursu:  

  

1. Pozostawienie śladu o naszych smakach dla przyszłości.  

2. Pokazanie regionalnego i rodzinnego dziedzistwa smaków i potraw naszego dzieciństwa.  

3. Łączenie pokoleń poprzez opowieści przy wspólnym stole.  

 

4. Popularyzowanie tradycji oraz regionalnych potraw I smaków województwa podlaskiego.  

  

 

IV. Zasady uczestnictwa w Konkursie:  
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1. Uczestnikiem Konkursu w kategorii ogólnej otwartej o dowolnej tematyce może być każda osoba 

fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła pięćdziesiąt pięć 

lat.  

  

2. Prace konkursowe będziemy przyjmować tylko w formie elektronicznej, zapisanej w plikach 
tekstowych (z możliwością ich edycji) pod adresem: podlaskisenior@gmail.com 

 

3. W tytule wiadomości e-mailem należy wpisać: „SMAKI”  

4. Opowiadanie, wiersz lub inna krótka forma prozatorska powino być napisane w języku polskim, 

nie dłuższe niż 1 strona maszynopisu (maksymalnie 2000 znaków). 

  

5. Do konkursu można zgłosić maksymalnie 2 prace, które stanowi własność Autora I nie były 

wcześniej publikowana 

  

6. Do zgłoszonych prac konkursowych  należy dołączyć wypełnioną Kartę Zgłoszeniową (załącznik 

do niniejszego Regulaminu) z danymi Autora, niezbędnymi do realizacji Konkursu.  

  

V. Jury:  

 

  

1. Jury Konkursu zostanie powołane przez Biuro Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podlaskiego, Radę Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego oraz  Stowarzyszenie 

Szukamy Polski. 

2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane najpóxniej do 17 grudnia 2021 r. na 

portalach:wrotapodlasia.pl i podlaskisenior.pl 

3. Termin I tryb wręczenia nagród zostanie przekazany do 21 grudnia 2021 r. 

4. Od decyzji Jury nie ma odwołania.  

 

VI. Kryteria oceniania  

  

1. Pomysł I charakter utworu,  

2. Poprawność stylistyczna i językowa,  

3. Samodzielność i oryginalność,  

 

VII. Wyniki Konkursu:  

 

 

1. Wyniki Konkursu SMAKI – Smaczny Konkurs dla Podlaskich Seniorów zostaną ogłoszone na 

stronach   wrotapodlasia.pl oraz poldaskisenior.pl 

2. Laureaci Konkursu otrzymają Gwiazdkowe Kosze Prezentowe ufundowane przez Marszałka 

Województwa Podlaskiego. 

3. Z laureatką lub laureatem pierwszego miejsca zostanie nagramy film.  
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4. Najlepsze prace zostaną też opublikowane na portalach: wrotapodlasia.pl i podlaskisenior.pl 

 

 

  

VIII. Postanowienia końcowe  

  

  

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatorów podlaskisenior.pl.  

Wrota Podlasia  

2. Przystępując do Konkursu uczestnik akceptuje w całości jego Regulamin.  

  

3. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie 

lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną zdyskwalifikowani ze względów formalnych.  

  

4. Nadsyłając pracę na Konkurs Autor wyraża zgodę na niezbędne poprawki redakcyjne w tekście - 

jeśli to konieczne.  

  

5. Jednocześnie Autor wyraża zgodę na późniejszą publikację Utworu przez Organizatorów i 

Współorganizatorów na ich stronach internetowych lub innych formach publikacji, a także na 

publikację w wydawnictwie drukowanym - bez uiszczania honorarium autorskiego  

  

6. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych 

przez Organizatora w celu organizacji konkursu oraz w celach marketingowych, zgodnie z Ustawą 

o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje 

prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich zmiany; w tym celu powinni skontaktować 

się z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie 

Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Podanie danych jest dobrowolne, lecz 

konieczne dla wzięcia udziału w Konkursie.  

  

7. Przysłane dane osobowe są niezbędne do realizacji Konkursu “SMAKI – Smaczny Konkurs dla 
Podlaskich Seniorów” 

 

8. Dane osobowe służą analizie statystycznej, oraz są zgodne z RODO - 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.  

9. Dane osobowe zostaną zniszczone po zakończeniu Konkursu.  

10. Ostateczna   interpretacja   niniejszych   warunków   uczestnictwa   przysługuje   wyłącznie  

  Organizatorom Konkursu.  
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11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.  

  

12. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do unieważnienia Konkursu bez podawania 

przyczyn.  


