
 

Regulamin Konkursu 

„PIEKARZ ROKU” 

§1 

Organizatorem konkursu „Piekarz Roku” są Zarząd Główny Stowarzyszenia 

Rzemieślników Piekarstwa RP oraz Gmina Jawor. 

§2 

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów do konkursu są: 

1. Zarząd Główny Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarstwa RP, 

2. Koła Regionalne Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarstwa RP, 

3. czasopisma lokalne i branżowe, 

4. jednostki samorządu terytorialnego, 

5. Izby Rzemieślnicze, 

6. cechy Rzemiosł, 

7. piekarnie. 

§3 

Kandydatem może zostać każdy piekarz lub właściciel piekarni, bez względu na wielkość 

piekarni, staż pracy w zawodzie ani długość prowadzenia piekarni. 

§4 

1. Zgłoszenia kandydatów powinny być skierowane na adres: Gmina Jawor,  

59-400 Jawor, Rynek 1, z dopiskiem „Konkurs Piekarz Roku” lub drogą 

elektroniczną na adres: promocja@jawor.pl w terminie do 30 czerwca 2018 r. 

(decyduje data wpływu do organizatora). 

§5 

1. Skład Kapituły Konkursowej powołuje Prezes lub Wiceprezes Stowarzyszenia 

Rzemieślników Piekarstwa RP. 

2. Przewodniczącym Kapituły jest Prezes lub Wiceprezes Stowarzyszenia 

Rzemieślników Piekarstwa RP. 

§6 

1. Kapituła analizuje zgłoszenie oraz wizytuje zgłoszone do konkursu piekarnie.  

2. Opinie członków Kapituły są przedstawiane na posiedzeniu przyznającej nominacje 

do konkursu. 

§7 

1. Nominowani przez Kapitułę piekarze biorą obowiązkowo udział w Święcie Chleba  

i Piernika w Jaworze w ciągu trzech dni trwania imprezy, tj. od dn. 24-26.08.2018 r. 

pod rygorem wykluczenia z konkursu, prezentując na stoisku wystawienniczym 

swoje wyroby. 



 

2. Gmina Jawor zapewnia promocję zgłoszonych piekarni na stronie internetowej 

miasta Jawora oraz we wszystkich mediach współpracujących z Gminą Jawor  

w ramach „Święta Chleba i Piernika” m. im.: w telewizji, w radiu i prasie. 

§8 

1. Na wniosek Kapituły, Zarząd Główny Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarstwa 

oraz Burmistrz Miasta Jawora przyznają zwycięzcy konkursu Tytuł ”Piekarza Roku” 

oraz rzeźbę. 

2. Zwycięzcy przysługuje nieograniczone w czasie prawo do korzystania z tego tytułu 

w swojej pracy, w tym na swoich wyrobach. 

3. W konkursie mogą być przyznane nagrody, ufundowane przez sponsorów. 

§9 

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zdobywcy tytułu „Piekarz Roku” odbywa się 

podczas Święta Chleba i Piernika w Jaworze w dniach od 24 do 26 sierpnia 2018 r. 

§10 

1. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu. 

2. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych  

w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 

z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby niniejszego konkursu. 

3. Organizatorzy nie pokrywają kosztów związanych z uczestnictwem ani  

z prowadzonymi pracami w ramach konkursu. 

4. We wszystkich kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, rozstrzygają 

Organizatorzy. 

5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia. 

 


