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Regulamin konkursu
PIERNIK MOICH MARZEŃ
1. Organizatorzy:
• Toruńska Piernikarnia Mistrza Bogumiła i Toruńska Manufaktura Pierników (osoba odpowiedzialna:
Monika Jankowska)
2. Przedmiot konkursu:
• Projekt piernika przygotowany w formie pracy plastycznej wykonanej własnoręcznie przez
uczestników w dowolnej technice (min. rysunek kredkami, rysunek pisakami, malunek farbami,
wyklejanka z papieru kolorowego, wyklejanka z plasteliny, wyklejanka z bibuły marszczonej/krepy,
wycinanka, wydzieranka, forma przestrzenna np. z kartonu, plasteliny, modeliny)
3. Warunki uczestnictwa i organizacja konkursu:
• Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych
• Zgłoszenie do udziału w konkursie równoznaczne jest ze zgodą uczestnika i jego prawnego
opiekuna na przetwarzanie danych osobowych;
• Konkurs przebiega w następujących etapach:
I etap – głosowanie wewnętrzne
- zgłoszenie uczestników w terminie do 28.02.2018 r.,
- ogłoszenie wyników: 07.03.2018 r.
II etap – głosowanie zewnętrzne
- 07.03.2018 r. - publikacja nagrodzonej pracy oraz 10 innych zgłoszonych prac na stronie fanpage
Toruńskiej Manufaktury Piernika na Facebooku (https://www.facebook.com/torunskamanufakturapiernika/)
i rozpoczęcie głosowania internautów – szczegóły dotyczące zasad głosowania zamieszczone zostaną na
wyżej wymienionej stronie,
- głosowanie internautów trwać będzie do dnia 11.03.2018 r. (do północy) - w dniu 12.03.2018 r. ogłoszenie zwycięzcy na Facebooku
4. Zgłoszenie uczestnictwa:
• Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są wyłącznie na adres mailowy biuro@piernikarniatorun.pl;
• Warunkiem zgłoszenia uczestnictwa w konkursie jest przysłanie na wymieniony wyżej adres
mailowy do 28.02.2018 r. 1 fotografii wykonanej własnoręcznie pracy plastycznej
przedstawiającej wymarzony piernik uczestnika;
• Mail ze zgłoszeniem powinien zawierać:
- imię i nazwisko uczestnika oraz adres korespondencyjny (może być adres szkoły),
- pseudonim, przezwisko (tzw. nickname) twórcy – pod tym imieniem będzie występował w publikacjach
internetowych organizatora.
5. Nagrody:
• Organizator przyzna w głosowaniu wewnętrznym jedną nagrodę główną oraz dwa wyróżnienia;
• Nagrodę główną stanowić będzie piernik wykonany w Toruńskiej Manufakturze Piernika na
wzór projektu z nagrodzonej pracy oraz 4-osobowa wejściówka do Toruńskiej Piernikarni
Mistrza Bogumiła na warsztaty wypieku pierników;
• Nagrodami za wyróżnione prace będą piernikowe upominki;
• Nagrodzone i wyróżnione prace przechodzą do etapu głosowania zewnętrznego. Spośród nich ta,
która otrzyma największą ilość polubień internatów zostanie nagrodzona dodatkowo. Jej twórca
otrzyma nagrodę internautów – piernikowy upominek. Dodatkowa nagroda rozlosowana zostanie
także pośród osób biorących udział w głosowaniu;
• Nagrody wysłane zostaną pocztą (możliwy będzie też odbiór osobisty).

