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Regulamin 

Konkursu UODPORNIJ SIĘ z WINZ realizowanego za pośrednictwem portalu 

społecznościowego Facebook 

Konkursu UODPORNIJ SIĘ z WINZ, zwany dalej Konkursem, ma charakter otwarty. 

Prowadzony jest przez Wydział Informatyki i Nauk o Żywności Państwowej Wyższej Szkoły 

Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży i jest skierowany do uczniów szkół średnich. 

Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat wpływu spożywanych pokarmów na 

budowanie odporności człowieka, szczególnie poprzez dostarczenie do organizmu witaminy D, 

naturalnie występującej w produktach spożywczych. 

1. Władze Konkursu to Komitet Organizacyjny Konkursu oraz Przewodniczący Komitetu 

Organizacyjnego, zwany dalej Przewodniczącym.  

 Zadaniem Komitetu Organizacyjnego Konkursu jest sformułowanie ogólnych zasad 

dotyczących Konkursu oraz opiniowanie spraw wskazanych przez Przewodniczącego.  

 Decyzje bieżące dotyczące Konkursu podejmowane są przez Przewodniczącego.  

 Przewodniczący może powołać Zastępcę Przewodniczącego Komitetu 

Organizacyjnego.  

 Po zakończeniu każdej edycji Konkursu Przewodniczący składa sprawozdanie z jego 

przebiegu i wyników Władzom Wydziału Informatyki i Nauk o Żywności oraz 

Senatowi PWSIiP w Łomży.  

2. Zasady ogólne Konkursu:  

1. Konkurs realizowany jest przez Wydział Informatyki i Nauk o Żywności z 

wykorzystaniem portalu społecznościowego Facebook. Wskazany portal 

społecznościowy jest jedynie narzędziem, wykorzystywanym w przeprowadzeniu 

Konkursu. 

2. Uczestnictwo ucznia w Konkursie jest dobrowolne. 

3. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na 

potrzeby Konkursu. 
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4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przygotowanie zadania konkursowego, a 

ponadto: „polubienie” strony Facebook-owej Wydziału Informatyki i Nauk o Żywności 

oraz publiczne udostępnienie na portalu społecznościowym Facebook postu 

konkursowego. 

5. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu potrawy o szczególnych walorach 

zdrowotnych, w tym przede wszystkim: bogatą w witaminę D. W tym celu należy: 

a) ustalić recepturę potrawy (przystawka, zupa, danie główne, deser), 

b) określić sprzęt, narzędzia, urządzenia potrzebne do wykonania potrawy, 

c) sporządzić potrawę zgodnie z ustaloną recepturą, 

d) udekorować i zaserwować potrawę,  

e) zaprezentować potrawę, jej przygotowanie, recepturę i walory dietetyczne 

(zdrowotne) na zdjęciach/filmie, 

f) umieścić zdjęcia/film zawierający wszystkie elementy z powyższych punktów  

w komentarzu pod postem Facebook’owym na stronie Wydziału Informatyki i 

Nauk o Żywności. 

3. Przebieg Konkursu  

1. Zgłoszenie do udziału w Konkursie następuje przez umieszczenie zadania 

konkursowego na portalu społecznościowym Facebook, w komentarzu pod postem 

konkursowym.  

2. Wszystkie zamieszczone zadania konkursowe podlegają weryfikacji przez Komisję 

Konkursową.  

3. Zwycięzcą zostanie osoba, która zgłosi zadanie w konkursie, a jej zadanie uzyska 

akceptację Komisji Konkursowej oraz uzbiera największą liczbę „polubień” na portalu 

społecznościowym Facebook. 

4. Zadania konkursowe mogą być zamieszczane w komentarzach do dnia 26 czerwca 2020 

r.  

a. Zwycięzcę wyłania Komitet Organizacyjny Konkursu na podstawie liczby „polubień” 

oraz weryfikacji zgłoszeń. Informacja o zwycięskiej potrawie zostanie podana 

Uczestnikom do wiadomości w ciągu 7 dni od daty zamknięcia konkursu oraz zostanie 
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umieszczona na stronie Facebook-owej Wydziału Informatyki i Nauk o Żywności. 

Zawiadomienia indywidualne nie będą rozsyłane. 

5. Podziału nagród dokonuje Komitet Organizacyjny Konkursu.  

6. Procedura rozpatrywania odwołań: 

 Nie przewiduje się możliwości składania odwołań od decyzji Komitetu 

Organizacyjnego Konkursu.  

7. Nagrody i nagrody rzeczowe  

 Nagrody rzeczowe przyznawane zwycięzcy są fundowane przez Państwową Wyższą 

Szkołę Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. 

 Nagrody będą przesłane zwycięzcy Konkursu pocztą, na adres wskazany przez 

Zwycięzcę we wiadomości prywatnej, po uprzednim kontakcie ze strony 

Organizatorów Konkursu. 

8. Ochrona danych osobowych 

 Przeprowadzenie Konkursu związane jest z przetwarzaniem danych osobowych 

uczestników oraz nauczycieli - opiekunów, co wymaga zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, potwierdzonej przez złożenie podpisów na stosownych oświadczeniach 

zamieszczonych w formularzu zgłoszeniowym. 

 Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach określonych  

w rozporządzeniu 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). 

 Klauzulę informacyjną dotycząca przetwarzania danych osobowych zawiera Załącznik 

nr 2 do niniejszego regulaminu. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

 Zmiany postanowień Regulaminu, w tym w odniesieniu do zasad i warunków 

uczestnictwa w konkursie, w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych 
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istotnych zdarzeń mających wpływ na organizację konkursu. Zmienione postanowienia 

Regulaminu obowiązują od momentu poinformowania uczestników. 

 Odwołania konkursu bez podania przyczyny, 

 Rozstrzygania spraw w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu. 

10. Udział w konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem, że Uczestnik zapoznał się 

Regulaminem  akceptuje zasady w nim zawarte. 


