Regulamin Konkursu

organizowanego dla szkół podstawowych uczestniczących w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym
„Dobrze Jemy ze Szkołą na Widelcu”
I. Organizator konkursu
Organizatorem Konkursu programu „Dobrze Jemy ze Szkołą na Widelcu” („Konkurs”) jest Fundacja
„Szkoła na Widelcu” z siedzibą w Warszawie przy 02-673, ul. Racjonalizacji 5, wpisaną do Krajowego
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 437319, NIP: 5252539971, Regon 146359771, zwaną dalej
„Organizatorem”.
II. Fundatorzy nagród
Fundatorami nagród w Konkursie są:
1. FUNDACJA SZKOŁA NA WIDELCU z siedzibą w Warszawie, adres: 02-673 Warszawa, ul.
Racjonalizacji 5/102, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 437319, NIP 5252539971, REGON 146359771
2. GROUPE SEB POLSKA SP Z O.O. (marka Tefal) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Inflancka 4C 00189 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.
st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy KRS, Rejestr Przedsiębiorców, pod numerem KRS 0000103545,
NIP 5220101645, REGON 011558890.
3. SWEDEPONIC POLSKA SP Z O.O. (marka Baziółka), z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim 05-825,
Kraśnicza Wola 41, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS, Rejestr Przedsiębiorców, pod numerem KRS
0000036732, NIP 5291000035, REGON 0000036732.
4. POLSKI OGRÓD SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mszczonowska 2, 02-337 Warszawa,
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XIX Wydział Gospodarczy KRS, Rejestr Przedsiębiorców, pod numerem KRS 0000168044, NIP
8361718332, REGON 750798158.
5. RESTAURANT WEEK Paweł Światczyński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
Restaurant Week Paweł Światczyński w Warszawie przy ul. Aleje Ujazdowskie 24 lok. 43, NIP:
5272423208.
6. IMPORTACO POLAND Sp. Z o.o., z siedzibą w Białych Błotach, przy ul. Obwodowa 24, 86-005 Białe
Błota, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta
Bydgoszczy, XIII wydział Gospodarczy KRS, Rejestr przedsiębiorców pod nr KRS 108642, NIP:
5542457299, REGON 092982856

III. Zasięg konkursu
1.

Konkurs prowadzony jest w oparciu o niniejszy Regulamin, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2.

Konkurs prowadzony jest w szkołach podstawowych uczestniczących w Ogólnopolskim Programie
Edukacyjnym „Dobrze Jemy ze Szkołą na Widelcu”.

IV. Uczestnicy konkursu
1.

Uczestnikiem Konkursu może być każda szkoła podstawowa („Szkoła Podstawowa”) uczestnicząca
w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Dobrze Jemy ze Szkołą na Widelcu” („Program”),
która:
a.

nadesłała formularz zgłoszeniowy do Programu i została zakwalifikowana do realizacji
Programu, znalazła się na liście Szkół Podstawowych uczestniczących w Programie, otrzymała
materiały edukacyjne oraz przeprowadziła lekcje edukacyjne w ramach realizacji założeń
Programu,

b.

lub
pobrała
ze
strony
internetowej
umieszczonej
na
domenie
www.dobrzejemy.szkolanawidelcu.pl („Strona Internetowa Programu”) materiały edukacyjne i
na ich podstawie zrealizowała lekcje edukacyjne Programu,

c.

oraz umieściła na Stronie Internetowej Programu w zakładce Mapa Dobrych Działań Szkół
relację wraz ze zdjęciem przedstawiającą tematykę Programu (warunek niezbędny do
uczestnictwa w Konkursie).

2.

Nadesłanie Pracy Konkursowej jest równoznaczne z potwierdzeniem uczestnictwa w Konkursie
i zaakceptowaniem zasad niniejszego Regulaminu.

3.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych
do komunikacji i do wysyłki nagród. Dane Osobowe są przetwarzanie zgodnie z obowiązującym
prawem, w szczególności 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) (zwanym dalej „RODO”), zgodnie z Polityką
Prywatności. Administratorem bazy osobowej stworzonej z zarejestrowanych zgłoszeń
konkursowych jest: Adliner Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Locci 18, 02-928 Warszawa,
na zlecenie Fundacji „Szkoła na Widelcu” z siedzibą w Warszawie przy 02-673, ul. Racjonalizacji 5

4.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie przez Szkołę Podstawową jest uzyskanie zgody rodziców na
użycie wizerunku ich dzieci („Uczniowie”) w materiale wideo oraz zdjęciowym stworzonym na
potrzebny przedmiotowego Konkursu i udostępnionym w formie zgłoszenia do Konkursu przez
Szkołę Podstawową oraz do rozpowszechniania tego wizerunku na nagraniach wideo
umieszczonych w serwisie YouTube. Formularz zgody stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu.

5.

Przystępując do Konkursu Szkoła Podstawowa wyraża zgodę na komunikowanie się z nim przez
Organizatora lub podmiot upoważniony przez Organizatora w związku z Konkursem poprzez e-mail,
drogą telefoniczną lub pocztą tradycyjną.

6.

Szkoła Podstawowa oraz Uczniowie i opiekunowie prawni Uczniów mają prawo wglądu do swoich
danych oraz ich poprawienia lub usunięcia.

7.

Szkoła Podstawowa zgłaszając się do Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie pracy do celów
marketingowych Organizatora, a w szczególności publikacji na Stronie Internetowej Programu.

8.

Szkoła Podstawowa może zgłosić do Konkursu po jednej pracy z każdej klasy zgłoszonej do
Programu lub jedną wspólną pracę z całej placówki.

V. Przedmiot konkursu
1.

Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie przez Uczniów oraz szkolnego koordynatora Programu
pracy twórczej w jednej z czterech form: reportaż wideo lub praca plastyczna lub bajka lub
relacja w formie audycji radiowej na temat Poszukiwanie źródeł dobrego jedzenia. Praca
konkursowa powinna zawierać odpowiedzi na pytania: Gdzie szukać dobrego jedzenia? Jak
poznać dobre jedzenie? Co jest dobre dla naszego organizmu i dlaczego?

2.

Praca Konkursowa musi spełniać następujące wymagania:
a. powinna być przygotowana na temat Konkursu,
b. powinna być przygotowana przez Uczniów przy zaangażowaniu Koordynatora szkolnego.

3.

Organizator zastrzega sobie prawo zdyskwalifikowania zgłoszeń Szkół Podstawowych, które
niepochlebnie wyrażają się o konkursie lub/i o Organizatorze lub/i o Fundatorach nagród, jak
również używają wulgarnych sformułowań lub innych zachowań uważanych powszechnie za
obraźliwe.

VI. Nadsyłanie prac konkursowych
1.

Szkoła Podstawowa może zgłosić do Konkursu po jednej pracy na klasę, spośród klas zgłoszonych
do realizacji Programu.

2.

Szkoła Podstawowa, która przygotuje filmik, zamieszcza pracę konkursową w serwisie Youtube.com
z dopiskiem zawierającym temat - „Dobrze Jemy” oraz w opisie podaje pełną nazwę placówki i
adres,
a następnie zamieszcza link do filmu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego do Konkursu,
dostępnego po zalogowaniu na stronie Stronie Internetowej Programu w Strefie dla Nauczycieli.

3.

Szkoła Podstawowa, która przygotuje pracę plastyczną, wykonuje jej zdjęcie i zamieszcza je
bezpośrednio w formularzu zgłoszeniowym do Konkursu, dostępnym po zalogowaniu na stronie
Stronie Internetowej Programu w Strefie dla Nauczycieli.

4.

Szkoła Podstawowa, która przygotuje audycję radiową lub bajkę, zamieszcza pracę konkursową w
serwisie Youtube.com z dopiskiem zawierającym temat - „Dobrze Jemy” oraz w opisie podaje pełną
nazwę placówki i adres,
a następnie zamieszcza link do filmu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego do Konkursu,
dostępnego po zalogowaniu na stronie Stronie Internetowej Programu w Strefie dla Nauczycieli.

5.

Formularz zgłoszeniowy do Konkursu dostępny będzie od dnia 1 lutego 2019r.

6.

Zgłaszane prace konkursowe będą weryfikowane przez Organizatora. Zgłoszenia zgodne z
regulaminem Konkursu będą akceptowane oraz umieszczane w galerii w dni powszednie od
poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00-16:00. Weryfikacja odbywa się w dni powszednie w ciągu
48 godzin od nadesłania zgłoszenia przez Uczestnika.

7.

Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Prac Konkursowych niespełniających
wymienionych wyżej wymogów. Prace Konkursowe niezgodne z Regulaminem lub z tematem
Konkursu nie będą brały udziału w Konkursie.

VII. Terminy konkursu
1.

Prace Konkursowe można przesyłać w terminie od 1 lutego 2019 r. do 19 kwietnia 2019 r. do
godziny 12:00.

2.

Głosowanie internetowe na zgłoszone Prace Konkursowe odbywać się będzie w terminie od 1
marca 2019 r. od godziny 12:00 do 30 kwietnia 2019 r. do godziny 12:00.

3.

Wszystkie prace, które uzyskają minimum 50 głosów internautów przejdą do kolejnego etapu
konkursu.

4.

Wyniki Konkursu opublikowane zostaną na Stronie Internetowej Programu 6 maja 2019 r. o godzinie
15:00.

5.

Rozstrzygnięcie Konkursu dokona się wśród Prac Konkursowych na podstawie oceny, która składać
się będzie z : 25 % zgodność pracy z tematyką konkursu; 25% jakość przekazywanych treści pod
względem zgodności z zasadami zdrowego żywienia dzieci i młodzieży, 25% atrakcyjność zajęć,
25% forma przygotowania pracy.

6.

Jury składać się będzie, z 3 osób, w tym: 3 (trzech) przedstawicieli ze strony Organizatora, w tym
koordynatora programu oraz dietetyka.

7.

Kryteria oceny przez Jury:
a. Zgodność pracy konkursowej z założeniami Programu Dobrze Jemy ze Szkołą na Widelcu – od 0
do 10 pkt.
b. Jakość przekazywanych treści pod względem zgodności z zasadami zdrowego żywienia dzieci i
młodzieży od 0 do 10 pkt.

c. Atrakcyjność zajęć, zaangażowanie uczniów w realizację zadania, wartość edukacyjna – od 0 do
10 pkt.
d. Forma przygotowania pracy- 0-10 pkt.
7.

Zwycięzcy Konkursu powiadomieni zostaną o wygranej drogą e-mailową przez Organizatora.

VIII. Zasady głosowania
1.

Podczas głosowania jedna osoba może oddać maksymalnie 1 głos w ciągu całego okresu trwania
głosowania internetowego.

2.

Kryterium ograniczenia głosowania do 1 głosu jest jeden adres IP oraz jeden adres e-mail.

3.

Głosowanie musi zostać potwierdzone poprzez aktywację linku przesłanego celem potwierdzenia
głosowania na indywidualny adres e-mail podany podczas głosowania.

4.

Podczas głosowania niedopuszczalne są próby obejścia systemów zabezpieczenia
a w szczególności:
a. zmienianie adresów IP;
b. korzystanie z fikcyjnych kont e-mail;
c. stosowanie programów do automatycznego głosowania.

5.

Powyższe działania są niezgodne z warunkami Regulaminu oraz podstawowymi zasadami fair play.
Działania takie są jednocześnie próbą oszustwa i wyłudzenia nagrody, co klasyfikuje je jako
przestępstwo i mogą być zgłoszone przez Organizatora do odpowiednich służb.

6.

W przypadku wykrycia przez Organizatora podejrzenia prób obejścia systemu zabezpieczeń ujętych
w punkcie 4 powyżej oraz innych działań niezgodnych z Regulaminem, Organizator ma prawo do
usunięcia takiego zgłoszenia z Konkurs.

7.

W przypadku wykrycia przez Organizatora działań ujętych w punkcie 4 powyżej, po wręczeniu
nagrody danej osobie, będzie ona zobowiązana do zwrotu nagrody bądź ekwiwalentu pieniężnego
równego wartości tej nagrody.

IX. Nagradzanie w ramach Konkursu
1.

Laureaci Konkursu otrzymają poniższe nagrody („Nagrody”).
a. Nagrody za I miejsce:

A. Warsztaty kulinarne dla jednej klasy prowadzone przez Grzegorza Łapanowskiego oraz Fundację
Szkoła na Widelcu
B. 30 fartuchów do gotowania dla dzieci od Hortex
C. Sprzęt kulinarny do prowadzenia warsztatów kulinarnych ufundowany przez markę TEFAL o wartości
6000zł (1x TEFAL Cuisine Companion FE800 FE800A38; 1x Wyciskarka wolnoobrotowa; 2x chopery

D.
E.
F.
G.
H.

ręczne; 5x Zestaw deseczek małych - Zestaw Deska Tefal K2083014 Fresh Kitchen; 30 lunchboxów
dla dzieci z wygranej klasy
Voucher na 6 kartonów ziół na szkolny parapet od Baziółka
Zestaw orzechów i bakalii ITAC oraz fartuch dla nauczyciela
Zestaw plakatów edukacyjnych od Fundacji Szkoła na Widelcu do szkolnej stołówki lub klasy
Szkolenie dla jednego nauczyciela pt.: „Edukator Kulinarny” organizowane przez Fundację Szkoła na
Widelcu wraz z pokryciem kosztów dojazdu do Warszawy
Wycieczka do restauracji dla klasy od Restaurant Week wraz z pokryciem kosztów dojazdu do
restauracji

b. Nagrody za II miejsce:
A. Sprzęt kulinarny do prowadzenia warsztatów kulinarnych ufundowany przez markę TEFAL o wartości
1500zł (1x Blender kielichowy; 1x Blender ręczny; 2x chopery ręczne; 5x Zestaw deseczek małych Zestaw Deska Tefal K2083014 Fresh Kitchen)
30 fartuchów do gotowania dla dzieci od Hortex
Voucher na 3 kartony ziół na szkolny parapet od Baziółka
Zestaw orzechów i bakalii ITAC oraz fartuch dla nauczyciela
Zestaw plakatów edukacyjnych od Fundacji Szkoła na Widelcu do szkolnej stołówki lub klasy
Voucher dla nauczyciela na kolację dla dwóch osób w ramach Festiwalu Restaurant Week w
wybranym mieście
G. Szkolenie dla jednego nauczyciela pt.: „Edukator Kulinarny” organizowane przez Fundację Szkoła na
Widelcu wraz z pokryciem kosztów dojazdu do Warszawy
B.
C.
D.
E.
F.

c.

10 (słownie: dziesięć) Wyróżnień:

A. Sprzęt kulinarny do prowadzenia warsztatów kulinarnych ufundowany przez markę TEFAL (Blender
kielichowy ; 5x Zestaw deseczek małych - Zestaw Deska Tefal K2083014 Fresh Kitchen)
B. Zestaw orzechów i bakalii ITAC oraz fartuch dla nauczyciela
C. Voucher na 3 kartony ziół na szkolny parapet od Baziółka
D. Zestaw plakatów edukacyjnych od Fundacji Szkoła na Widelcu do szkolnej stołówki lub klasy
E. Szkolenie dla jednego nauczyciela pt.: „Edukator Kulinarny” organizowane przez Fundację Szkoła na
Widelcu wraz z pokryciem kosztów dojazdu do Warszawy

X. Wysyłka nagród
1.

Organizator zobowiązuje się do wysłania nagród do zwycięskich Szkół Podstawowych
w terminie do 19 czerwca 2019 r., przy czym termin dostarczenia Nagrody za I miejsce zostanie
ustalony indywidualnie ze zwycięską Szkołą Podstawową.

2.

Nagrody do nagrodzonych w Konkursie placówek będą wysłane przez Organizatorów za
pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

3.

Za dzień wysłania nagrody rozumie się datę nadania przesyłki z nagrodą w placówce Poczty
Polskiej lub w firmie kurierskiej.

XI. Postępowanie reklamacyjne
1.

Każdemu uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej wyłącznie
naruszenia prawa lub regulaminu Konkursu.

2.

Reklamacja może być złożona wyłącznie do dnia 15 lipca 2019 r. (decyduje data doręczenia
pisemnej reklamacji do adresata, wskazanego w ust. 3 poniżej). Reklamacje zgłoszone po upływie
wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

3.

Reklamacja, pod rygorem nieważności, musi być wysłana, w formie pisemnej, listem poleconym na
adres:
Fundacja „Szkoła na Widelcu” z siedzibą w Warszawie przy 02-673, ul. Racjonalizacji 5, z
obligatoryjnym dopiskiem na kopercie: Konkurs programu „Dobrze Jemy ze Szkołą na Widelcu” –
reklamacja. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, nazwę szkoły podstawowej oraz
dokładny adres nadawcy, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

4.

Organizator Konkursu będzie rozpatrywać reklamacje niezwłocznie, jednakże nie później niż
w terminie 30 dni od dnia otrzymania. Organizator powiadomi zainteresowanych o wyniku
rozpatrzenia reklamacji listem poleconym.

5.

W przypadku braku akceptacji przez uczestnika Konkursu stanowiska przedstawionego w
odpowiedzi na reklamację, uczestnik może dochodzić swoich praw na zasadach ogólnych.

XII. Postanowienia końcowe
1.

Wszelkie spory, mogące wyniknąć pomiędzy Organizatorem i uczestnikami Konkursu, będą
rozstrzygane przez właściwy sąd dla siedziby Fundacji Szkoła na Widelcu.

2.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy
Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy o prawi autorskim i praw ach pokrewnych.

3.

Regulamin
niniejszego
Konkursu
dostępny
jest
na
stronie
www.dobrzejemy.szkolanawidelcu.pl oraz w siedzibie Fundacji Szkoła na Widelcu.

4.

Organizator może w każdym czasie dokonać zmiany Regulaminu, jak również zastrzega sobie
odwołanie lub nierozstrzygnięcie Konkursu bądź nieprzyznanie wszystkich lub niektórych nagród
wymienionych w Regulaminie.

5.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania operatora pocztowego ani firmy kurierskiej, z
której usług w trakcie Konkursu mogą korzystać uczestnicy Konkursu lub Organizator.

6.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania dostawców usług poczty elektronicznej,
z których korzystają uczestnicy Konkursu. Podanie w formularzu osobowym nieprawidłowych
danych wyklucza możliwość otrzymania nagrody.

7.

Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w Konkursie programu „Dobrze jemy ze
Szkołą na Widelcu” w realizowanego w ramach programu „Dobrze Jemy ze Szkołą na Widelcu”
(Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).

internetowej

Załącznik nr 1

ZGODA RODZICÓW (opiekunów prawnych)
na udział dziecka w Konkursie w realizowanym
w ramach programu „Dobrze Jemy ze Szkołą na Widelcu”

I. Ja niżej podpisany/podpisana* ......................................................................., jako rodzic/opiekun
prawny* w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
niniejszym wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego*
……………………………………………………………………………………….. (imię i nazwisko dziecka)
w konkursie programu „Dobrze Jemy ze Szkołą na Widelcu” organizowanym przez Fundacja „Szkoła
na Widelcu” z siedzibą w Warszawie przy 02-673, ul. Racjonalizacji 5, wpisaną do Krajowego
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 437319, NIP: 5252539971, Regon 146359771
II. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem przedmiotowego Konkursu.
III. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego
dziecka/podopiecznego* (imienia, nazwiska, wieku, klasy i nazwy szkoły oraz miejscowości
zamieszkania) w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).
IV. Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie filmu/ zdjęcia/ nagrania *
zawierającego wizerunek mojego dziecka/podopiecznego przygotowanego pod nadzorem szkolnego
Koordynatora Programu Dobrze Jemy ze Szkołą na Widelcu w materiałach promocyjnych związanych z
Konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora konkursu oraz w innych
formach utrwaleń.
* Niepotrzebne skreślić

_______________

_______________________________

Miejscowość i data

Podpisy rodziców (opiekunów prawnych)
uczestnika Konkursu

