
Którego rozstrzygnięcie  odbędzie się na  VIII Bulwa Fest 

01 września 2018 r. w Lipinach 

 

• ilość miejsc ograniczona 

• złgoszenia przyjmowane są telefonicznie pod nr telefonu 792 058 077 – Katarzyna Jakubowska 

• regulamin jest dostępny w siedzibie Stowarzyszenia „Krynica” (Lipiny 46a, 17-200 Hajnówka), Urzędzie Gminy Hajnówka oraz na stronie 

internetowej https://pl-pl.facebook.com/StowarzyszenieKrynica. 

https://pl-pl.facebook.com/StowarzyszenieKrynica


Regulamin konkursu jednego wiersza "Bulwa Rymy" 

 

1. Konkurs organizowany jest  w ramach imprezy "VIII Bulwa Fest",  która odbędzie się dnia 

01 września 2018 roku w Lipinach. 

2. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie "KRYNICA" i Gminne Centrum Kultury 

 w Dubinach. 

3. Konkurs przeznaczony jest dla poetów do 13 roku życia. 

4. Utwory muszą być napisane w języku polskim. 

5. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie jednego utworu dotąd 

niepublikowanego i nienagradzanego, na temat ziemniaka. Utwór nie może przekraczać 

strony A4 maszynopisu. 

6. Utwór powinien być podpisany (imię i nazwisko, wiek, adres  i nr telefonu) 

7. Utwory należy nadsyłać do dnia 25 sierpnia 2018 roku droga elektroniczną na adres: 

stowarzyszenie.krynica@gmail.com. W temecie nalezy wpisać: "Bulwa Rymy". Prace 

przysłane po terminie nie będą brane pod uwagę. 

8. Prace będzie oceniać jury powołane przez organizatora konkursu. Decyzje jury są 

ostateczne. 

9. W konkursie zostaną przyznane trzy główne nagrody. 

10. Orgnizator nie zwraca nadesłanch utworów i zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej 

eksploatacji, w celu realizacji swoich działań statutowych. 

11. Ogłoszenie wyników konkursu i uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas festynu "VIII 

Bulwa Fest", który odbędzie się dnia 01 września 2018 roku w Lipinach. 

12. Zgłoszenie wiersza do konkursu jest równoznaczne z: 

• uznaniem warunków niniejszego regulaminu 

• oświadczeniem, iż uczestnik posiada prawa autorskie do zgłoszonego utworu 

• wyrażeniem zgody na przetwarzaniem i udostępnianiem swoich danych osobowych 

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) 

13. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu udzielane są pod nr telefonu:792 058 077 oraz 

e-mail: stowarzyszenie.krynica@gmail.com. 

14. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator. 

mailto:stowarzyszenie.krynica@gmail.com
mailto:stowarzyszenie.krynica@gmail.com


 

 

REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO 

NA NAJLEPSZĄ POTRAWĘ Z ZIEMNIAKA 

 

 

§1 

Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie „Krynica”. 

 

§2 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba, która zgłosi swój udział w konkursie do dnia 28 sierpnia 2018 roku. 

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod następującym nr telefonu: 

• 792 058 077 – Katarzyna Jakubowska 

2. Do celów konkursu każdy uczestnik będzie zobowiązany dostarczyć po 100 porcji wyrobu w dniu konkursu tj. dnia 01 

września 2018 roku do godziny 10:00. 

3. Organizator przygotuje tacki degustacyjne z próbek wszystkich wyrobów dostarczonych na konkurs, które zostaną 

odpowiednio oznakowane. 

4. Jurorem w konkursie będzie mógł być każdy uczestnik festynu „BulwaFest”, który zakupi tackę degustacyjną. 

5. Przy zakupie tacki degustacyjnej wydawane będą także karty do głosowania na najsmaczniejszy wyrób. 

6. Kwota zebrana z zakupu tacek degustacyjnych przekazana zostanie jako darowizna dla Stowarzyszenia Krynica z 

przeznaczeniem na cele statutowe. 

7. Liczenie głosów odbędzie się komisyjnie. 

8. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni (przyznane zostaną trzy nagrody główne i nagrody pocieszenia). 

9. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z: 

• uznaniem warunków niniejszego regulaminu 

• wyrażeniem zgody na przetwarzaniem i udostępnianiem swoich danych osobowych  i wizerunku do celów realizacji 

niniejszego 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) 

10. Dodatkowo każdy głosujący odbierając kartę do głosowania ma szansę na otrzymanie nagrody niespodzianki. Każda 

karta do głosowania oznaczona będzie numerem, a wybranym numerom przypisane będą określone nagrody. Odbiór nagrody 

będzie następował po okazaniu karty do głosowania przed  wrzuceniem  jej do urny w celu oddania głosu na najlepszą 

potrawę z ziemniaka. 

§3 

 Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 01 września 2018 roku, w trakcie trwania festynu BulwaFest, w godzinach od 

15:00 do 18:00. 

 Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi bezpośrednio po przeliczeniu głosów. 

 

§ 4 

Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Stowarzyszenia „Krynica” (Lipiny 46a, 17-200 Hajnówka), Urzędzie Gminy 

Hajnówka oraz na stronie internetowej https://pl-pl.facebook.com/StowarzyszenieKrynica.  

 

https://pl-pl.facebook.com/StowarzyszenieKrynica
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