
 

Regulamin Konkursu Cukierniczego 

„Tort na stulecie urodzin św. Jana Pawła II” 

 
 
 

Postanowienia Ogólne 
§ 1. 

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs Cukierniczy „Tort na stulecie 

urodzin św. Jana Pawła II”. Organizatorem Konkursu jest Urząd Miejski w Wadowicach. 

§ 2. 

Konkurs odbędzie się w ramach obchodów 100. Rocznicy urodzin Świętego Jana Pawła II                    

w Wadowicach. Przyjmowanie prac konkursowych będzie miało miejsce od 20 stycznia 2020 r. do 

18 lutego 2020 r. Ogłoszenie wyników odbędzie się 20 lutego 2020 r. – zwycięzca zostanie 

ogłoszony na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego w Wadowicach: www.wadowice.pl                         

oraz na  fanpejdżu na portalu Facebook („Wadowice – tu wszystko się zaczęło”). 

 

Przedmiot Konkursu 

§ 3. 

Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie według własnego pomysłu projektu tortu urodzinowego 

z okazji 100.rocznicy urodzin Jana Pawła II.  Praca może być wykonana dowolną techniką                  

(na przykład: cyfrowy projekt graficzny, rysunek na papierze, makieta 3D, projektowany wypiek       

w miniaturze), musi zawierać opis z podaniem orientacyjnych wymiarów oraz ilości porcji gotowego 

wypieku, jego smak oraz zastosowane dodatki / techniki wykonania.  

 

Uczestnicy Konkursu 

§ 4. 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być cukiernie, ciastkarnie i piekarnie.  

2. W konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie Komisji Konkursowej ani ich rodzin. 

 

Zasady Organizacyjne 

§ 5. 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie pracy konkursowej w terminie do 18 lutego 

2020 r. osobiście do Wydziału Promocji Urzędu Miejskiego w Wadowicach (Pl. Jana Pawła II 23, 

34-100 Wadowice) lub na adres mailowy: promocja@wadowice.pl.  

2. Uczestnicy Konkursu sami ponoszą koszt wykonania przedmiotu konkursu. 

 

 

 



 

Komisja Konkursowa 

§ 6. 

1. Prace konkursowe oceniać będzie pięcioosobowa Komisja Konkursowa złożona z pracowników 

Urzędu Miejskiego w Wadowicach. 

2.  Decyzje Komisji są wiążące i ostateczne. 

 

Ocena prac 

§ 7. 

1. Przy ocenie prac Komisja Konkursowa Kierować się będzie następującymi kryteriami: 

▪ Spełnienie wymogów określonych regulaminem i tematyką konkursu 

▪ Ogólne cechy proponowanego wypieku: wygląd, kształt, wielkość oraz proponowany smak     

i skład tortu. 

Nagroda główna 

§ 8. 

1. Zwycięski projekt otrzyma status oficjalnego tortu urodzinowego św. Jana Pawła II. Autor 

projektu zostanie zaproszony do wykonania tortu, jego prezentacji podczas oficjalnych 

uroczystych obchodów 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II w Wadowicach na Placu Jana Pawła 

II w dniu 18 maja 2020 r., przy obecności oficjalnych gości oraz mediów ogólnopolskich. Tort 

zostanie pokrojony i wydany w porcjach degustacyjnych uczestnikom obchodów.  

2. Wynik konkursu zostanie również opublikowany w artykule na stronie internetowej 

Organizatora (www.wadowice.pl), na oficjalnym profilu na portalu Facebook („Wadowice – tu 

wszystko się zaczęło”) oraz przesłany do mediów. Zwycięzca Konkursu będzie miał prawo              

do wykorzystywania materiałów z tego wydarzenia do celów promocyjnych swojej działalności.  

3. Organizator zakupi od Zwycięzcy konkursu 1000 dodatkowych porcji tortu (o smaku 

identycznym jak zwycięski wypiek) w celu poczęstunku uczestników uroczystości na Pl. Jana 

Pawła II w dniu 18 maja 2020 r.  

Postanowienia Końcowe 

§ 9. 

1. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte 

w regulaminie. 

2. Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, publikację 

zdjęć prac konkursowych oraz wykonanego produktu finalnego.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do regulaminu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny. 


