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I. INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. Celem konkursu jest zachęcenie do pisania swobodnych, w tym humorystycznych fraszek, 

rymowanek i blubraszek czyli rymowanek w gwarze poznańskiej o szeroko pojętej tematyce 

regionalnych kulinariów, w tym o kuchni wielkopolskiej, historiach i sytuacjach związanych z 

lokalnymi zwyczajami kulinarnymi i tradycjami, w których kulinaria stanowią istotny element. 

Konkurs odbywa się w związku z ogłoszeniem roku 2023 Rokiem Aleksandra Fredry, twórcy 

oryginalnej polskiej komedii oraz autora wielu humorystycznych wierszy. Konkurs wpisuje się też 

w realizację statutowych zadań Instytutu Skrzynki, tj. promocji tradycji kulinarnych regionu. 

2. Organizatorem Konkursu jest Instytut Skrzynki – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji 

Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego z siedzibą w Skrzynkach, pl. 

Parkowy 1, 62-060 Skrzynki. 

3. Konkurs odbywa się przy współpracy: 

• Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie 

• Stowarzyszenia Slow Food Wielkopolska z siedzibą w Poznaniu 

• Stowarzyszenia Polska Akademia Smaku z siedzibą w Poznaniu 

• Sieci Culinary Heritage Europe. 

4. Konkurs odbywa się pod Honorowym Patronatem Starosty Poznańskiego. 

5. Za koordynację organizacji konkursu odpowiada jego Sekretarz, który udziela szczegółowych 

informacji. Kontakt: +48 451 152 795; konkursfraszki@instytutskrzynki.pl. 

 

II. ZASADY UCZESTNICTWA 

 

1. W konkursie mogą wziąć udział młodzież w wieku 12-16 lat oraz osoby dorosłe zamieszkujące w 

województwie wielkopolskim, w szczególności na terenie powiatu poznańskiego. 

2. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:  

a. I Kategoria: młodzież (12-16) 

b. II Kategoria: osoby dorosłe (16 +) 

3. Autorem fraszki może być wyłącznie pojedyncza osoba fizyczna (prace zbiorowe nie będą 

oceniane). 

4. Autor przystępuje do konkursu przesyłając organizatorowi fraszkę, rymowankę lub blubraszkę, 

czyli rymowankę w gwarze poznańskiej. Możliwe jest przesłanie kilku utworów przez jednego 

autora. 



5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest terminowe nadesłanie prac w liczbie określonej 

Regulaminem podając w tytule „Smaczne Fraszki i Blubraszki” wraz ze Zgłoszeniem 

konkursowym (Załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz Oświadczeniem (Załącznik nr 2 do 

Regulaminu). 

6. Prace należy przesłać wyłącznie elektronicznie w plikach: PDF, .png lub .jpg oraz dodatkowo w 

plikach edytowalnych Word na adres e-mailowy: konkursfraszki@instytutskrzynki.pl wraz ze 

skanem podpisanego Zgłoszenia konkursowego i Oświadczenia. Przesłana praca musi zawierać 

w nagłówku wskazane poniżej elementy: 

a. imię i nazwisko autora pracy, 

b. wiek oraz aktualny adres zamieszkania, 

c. telefon kontaktowy oraz adres e-mail,  

d. tytuł zgłaszanego utworu. 

Jeśli dokumenty wypełniane będą odręcznie, należy wypełnić je w sposób czytelny. 

7. Praca nadesłana na konkurs musi spełniać następujące warunki: 

a. ma mieć postać krótkiego wiersza (fraszki, rymowanki) o tematyce kulinarnej, dot. 

regionalnych dań i przysmaków kuchni wielkopolskiej, np. pyrach i gziku, rogalach 

świętomarcińskich, parzybrodzie, bigosie wielkopolskim, zupie ślepe ryby z myrdyrdą, 

pączkach, czarnej polewce, szagówkach, zimnych nóżkach, plyndzach, kaczce z pyzami, 

babie wielkanocnej, białej kiełbasie oraz innych charakterystycznych produktów dla tej 

części kraju; treścią mogą być też regionalne tradycje kulinarne i zachowania ludzkie 

podczas spożywania posiłków, a także inne sytuacje inspirowane szeroko pojmowanymi 

kulinariami w regionie, 

b. ma być przygotowana w języku polskim,  

c. dopuszczalna i mile widziana jest gwara poznańska, 

d. forma elektroniczna PDF oraz edytowalna w formacie Word,  

e. warunkowo może mieć format zdjęcia tekstu bardzo wyraźnie napisanego (.png lub .jpg). 

8. Powołana przez organizatora Komisja Konkursowa oceniając prace będzie brała pod uwagę 

następujące kryteria: 

a. zgodność z tematyką konkursu, 

b. pomysłowość autora, 

c. oryginalność pracy, 

d. styl i język pracy, 

e. prawidłowe użycie języka gwary poznańskiej (dotyczy blubraszek). 

9. Decyzje Komisji są wiążące i ostateczne. 

 



III. NAGRODY I WYNIKI KONKURSU 

 

1. Wyróżnieni autorzy najlepszych prac otrzymają zestawy upominków przygotowanych przez 

organizatora oraz Powiat Poznański. 

2. Autorom 3 najlepszych prac organizator przekaże Vouchery na wydarzenia kulturalne lub 

kulinarne w Dworze Skrzynki, pl. Parkowy 1, do zrealizowania do 31.12.2023 roku.  

(Dwór Skrzynki rozpocznie swoją działalność pod koniec pierwszego półrocza 2023. Szczegóły 

będą dostępne na stronie www.dworskrzynki.pl).  

3. Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej 

www.insytutskrzynki.pl oraz www.smakipowiatupoznanskiego.pl. 

4. Organizatorzy przewidują również możliwość przyznania oraz ufundowania dodatkowych 

wyróżnień  i nagród pozaregulaminowych przez partnerów konkursu oraz potencjalnych 

sponsorów.  

5. Harmonogram konkursu: 

a. termin nadesłania prac: do dnia 10 czerwca 2023 roku włącznie. 

b. ogłoszenie wyników konkursu: do dnia 20 czerwca 2023 roku w dniu 230-tej rocznicy 

urodzin A. Fredry. 

6. Wszystkie najciekawsze i wyróżnione fraszki, rymowanki i blubraszki, będą na bieżąco jak i w 

przyszłości publikowane na stronach: www.insytutskrzynki.pl oraz 

www.smakipowiatupoznanskiego.pl.  

7. Organizatorzy informują uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w 

związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu, w celu przeprowadzenia konkursu, 

promocji konkursu oraz informowania o konkursie (na zasadach opisanych w Oświadczeniu). 

8. W dniu zakończenia konkursu zostanie przygotowany i przesłany do mediów specjalny 

komunikat prasowy z podsumowaniem i wynikami konkursu. 

 

IV. PRAWA AUTORSKIE 

 

1. Wszyscy uczestnicy konkursu, poprzez podpisanie Zgłoszenia konkursowego oraz oświadczenia, 

udzielają organizatorowi licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, na 

korzystanie z utworów stanowiących prace konkursowe, na następujących polach eksploatacji: 

a. utrwalanie i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, 

b. wprowadzanie do obrotu i rozpowszechnianie egzemplarzy lub innych nośników we wszelkich 

kanałach dystrybucji, 

c. użyczenie, dzierżawa lub najem egzemplarzy; 



d. wprowadzanie do pamięci komputera i przechowywanie w pamięci komputera; 

e. publiczne udostępnianie za pośrednictwem sieci informatycznych i teleinformatycznych, w 

tym w sieci Internet, w szczególności na stronach internetowych organizatora: 

www.insytutskrzynki.pl i www.smakipowiatupoznanskiego.pl oraz w telefonii mobilnej – w 

celach związanych z organizacją i promocją konkursu oraz organizatora. 

2. Licencja niewyłączna opisana w ust. 1 powyżej ma charakter nieodpłatny. 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Uczestnicy konkursu podpisując Zgłoszenie konkursowe, akceptują jego Regulamin oraz 

zobowiązują się uszanować wszelkie postanowienia Komisji Konkursowej.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie uczestników, których 

zgłoszone do konkursu teksty są niecenzuralne oraz naruszają  przepisy prawa lub postanowienia 

Regulaminu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu w trakcie jego trwania.  

4. Regulamin, karta zgłoszenia oraz informacje o ewentualnych zmianach dostępne będą na 

stronach Organizatora:  

• www.smakipowiatupoznanskiego.pl  

• www.instytutskrzynki.pl 

oraz na stronach wszystkich partnerów konkursu. 

5. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia i obowiązuje do odwołania. 

 

Podpisał: 

 

Jan Babczyszyn – Dyrektor Instytutu Skrzynki 

 

 

 

 

Załączniki:  

1. Zgłoszenie konkursowe 

2. Oświadczenie 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 do Regulaminu regionalnego konkursu poetyckiego „Smaczne Fraszki i Blubraszki” 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO KONKURSU 

 

Dane uczestnika konkursu: 

1. Imię i nazwisko: 

2. Data urodzenia: 

3. Adres zamieszkania: 

4. Numer telefonu: 

5. E-mail: 

 

Dane przedstawiciela ustawowego uczestnika konkursu:1 

1. Imię i nazwisko: 

2. Adres zamieszkania: 

3. Numer telefonu: 

4. E-mail: 

 

Oświadczam, iż zapoznałam(em) się z Regulaminem regionalnego konkursu poetyckiego „Smaczne 

Fraszki i Blubraszki”, który akceptuję i zobowiązuję się stosować do jego postanowień. 

 

………………………………………. 

Data i podpis uczestnika konkursu lub jego prawnego opiekuna* 

 

Oświadczam, że zgłoszone do konkursu prace konkursowe - utwory w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy 

z dnia 4 lutego 1994 r o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2509) są 

wynikiem własnej oryginalnej twórczości i nie naruszają praw osób trzecich. 

 

……………………………………….. 

Data i podpis uczestnika konkursu lub jego prawnego opiekuna* 

 

 
1 Wypełnić w przypadku uczestnika poniżej 18 roku życia. 
* W przypadku uczestnika, który nie ukończył 18 roku życia, podpisuje opiekun prawny. 



Oświadczam, że w związku ze zgłoszeniem pracy konkursowej udzielam organizatorowi nieodpłatnej 

licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, na korzystanie z utworów stanowiących 

prace konkursowe, na następujących polach eksploatacji: 

1. utrwalanie i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, 

2. wprowadzanie do obrotu i rozpowszechnianie egzemplarzy lub innych nośników we wszelkich 

kanałach dystrybucji, 

3. użyczenie, dzierżawa lub najem egzemplarzy; 

4. wprowadzanie do pamięci komputera i przechowywanie w pamięci komputera; 

5. publiczne udostępnianie za pośrednictwem sieci informatycznych i teleinformatycznych, w tym w 

sieci Internet, w szczególności na stronach internetowych organizatora: www.insytutskrzynki.pl i 

www.smakipowiatupoznanskiego.pl oraz w telefonii mobilnej – w celach związanych z organizacją 

i promocją konkursu oraz organizatora. 

 

…………………………………… 

Data i podpis uczestnika konkursu lub jego prawnego opiekuna* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* W przypadku uczestnika, który nie ukończył 18 roku życia, podpisuje opiekun prawny. 



 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu regionalnego konkursu poetyckiego „Smaczne Fraszki i Blubraszki” 

 

OŚWIADCZENIE 

O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I ROZPOWSZECHNIANIE 

WIZERUNKU 

 

W związku z moim udziałem/udziałem mojego dziecka (niewłaściwe skreślić) w konkursie: „Smaczne 

Fraszki i Blubraszki” zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27 kwietnia 2016r. 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, dalej RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka (niewłaściwe skreślić). 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Instytut Skrzynki - Instytut Dokumentacji, Rozwoju i 

Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego z siedzibą w Skrzynkach, 

Pl. Parkowy 1; 62-060 Skrzynki.  

Kontakt z administratorem danych: e-mail: kontakt@instytutskrzynki.pl 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji konkursu na „Smaczne Fraszki i Blubraszki” na 

podstawie dobrowolnej zgody uczestnika lub jego prawnego opiekuna.  

3. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują dane zawarte w Zgłoszeniu konkursowym, 

Oświadczeniu oraz wytworzonych w trakcie oceny konkursowej dokumentach.  

4. Dane osobowe podane w Zgłoszeniu konkursowym i Oświadczeniu będą przetwarzane w celu i 

zakresie związanym z organizacją konkursu. Dane osobowe przetwarzane są w następujących 

celach: 

a. przeprowadzenia konkursu na zasadach określonych w Regulaminie - podstawę przetwarzania 

danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit b) RODO; 

b. wynikających z przepisów prawa - podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 

ust. 1 lit c) RODO; 



c. archiwalnych i sprawozdawczych oraz do ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami 

pozostających w związku z organizowanym konkursem, zapewnienia bezpieczeństwa osób i 

mienia - podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit f) RODO; 

d. promocji konkursu - podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit f) 

RODO. 

5. Dane osobowe przetwarzane w celu i zakresie związanym z organizacją konkursu są przetwarzane 

przez okres nie dłuższy niż niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu oraz okres 

wynikający z przepisów prawa dotyczących m.in. upływu terminu dochodzenia ewentualnych 

roszczeń, wynikających z konkursu i realizacją obowiązku archiwizacji. Po tym czasie dane osobowe 

są usuwane. 

6. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo: 

a. dostępu do treści tych danych,  

b. sprostowania danych,  

c. usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych, 

d. przenoszenia danych, 

e. cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 

dokonanego na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.  

7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na przetwarzanie ich danych 

przez administratora danych osobowych. 

9. Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa podania danych może skutkować brakiem 

możliwości wzięcia udziału w konkursie „Smaczne Fraszki i Blubraszki”.  

10. Dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom danych w przypadku realizowania konkursu z 

udziałem podmiotu przetwarzającego. Dane osobowe mogą być także przekazane do państwa 

trzeciego w związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych, na podstawie 

standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. 

 

………………………………… 

Data i podpis uczestnika konkursu lub jego prawnego opiekuna* 

 

Wyrażam zgodę na utrwalenie wizerunku mojego/mojego dziecka* (uczestnika konkursu) w trakcie 

udziału w konkursie i  wydarzeniach z nim związanych i jego bezpłatne rozpowszechnianie i powielanie 

 
* W przypadku uczestnika, który nie ukończył 18 roku życia, podpisuje opiekun prawny. 



w materiałach promocyjnych związanych z konkursem (np. prezentacjach pokonkursowych, stronie 

internetowej i profilach internetowych zarządzanych przez organizatora - Instytut Skrzynki - Instytut 

Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego z 

siedzibą w Skrzynkach (Facebook, Instagram, YouTube) oraz w mediach i prasie w celu informacji i 

promocji Instytutu Skrzynki, a także emisję materiałów audiowizualnych związanych z udziałem w 

konkursie. Niniejsza zgoda jest zgodą na rozpowszechnianie wizerunku w rozumieniu art. 81 ust. 1 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2509), 

ma charakter bezterminowy i nieograniczony terytorialnie. 

 

………………………………………… 

Data i podpis uczestnika konkursu lub jego prawnego opiekuna* 

 

Uwaga! Udzielenie powyższych zgód ma charakter dobrowolny, jednak odmowa ich udzielenia 

uniemożliwi udział w konkursie. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
* W przypadku uczestnika, który nie ukończył 18 roku życia, podpisuje opiekun prawny. 


