
 

 

 

 

22-304 Siennica Różana, Siennica Różana 266 A,  

tel. 82 5759287, fax 82 5759424 

www.ckrsiennica.pl; zsckrsiennica@ckrsiennica.pl 

 

 
REGULAMIN KONKURSU „ZDROWIE NA TALERZU”  

 

§ 1  

Cele konkursu 

1) Popularyzacja wiedzy o zdrowej żywności i racjonalnym odżywianiu się wśród młodzieży. 

2) Rozwijanie zainteresowań dotyczących szeroko rozumianej problematyki żywieniowej. 

3) Wzbudzenie zainteresowania zawodami z branży gastronomicznej. 

4) Wspieranie rozwoju ucznia zdolnego. 

5) Rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych. 

6) Inspirowanie do pracy twórczej. 

 

§ 2  

Organizacja i warunki uczestnictwa w konkursie 

1) Organizatorem Międzyszkolnego Konkursu „Zdrowie na talerzu ” jest: Zespół Szkół Centrum 

Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej. 

2)  Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych  

z województwa lubelskiego. Szkołę reprezentuje jedna osoba bądź zespół dwu osobowy. 

 

 

§ 3  

Przedmiot konkursu i zasady oceny 

1) Konkurs ma formę zdalną. 

2)  Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastyczno-technicznej o tematyce 

„PIRAMIDA ZDROWEGO ŻYWIENIA”. 

3) Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną, format pracy do wyboru: A3, A2, 

A1, A0. 

4) Prace powinny być wykonane przez ucznia indywidualnie bądź w zespole dwu osobowym 

(zgodnie ze zgłoszeniem). 

5) Wykonaną pracę należy dostarczyć do siedziby organizatora szkoły (Siennica Różana 266 A, 

22-304 Siennica Różana) lub przesłać fotografie pracy na adres zsckrsiennica@gmail.com  

w nieprzekraczalnym terminie do 23 marca 2021 r. 

5.1 Do pracy konkursowej należy dołączyć kartkę z odpowiednimi danymi: 

 imię i nazwisko autorów, klasa, szkoła. W przypadku wysyłania zdjęć na adres mailowy 

powyższe dane należy wpisać w treść wiadomości. 

5.2 Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych zdjęć  

w przypadku słabej rozdzielczości zdjęć oraz nieczytelnych zdjęć wykonanych prac. 

6) Uczestnicy konkursu zobowiązani są do wypełnienia formularzy: 

 formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych  - załącznik nr 1, 
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 formularz zgody na wykorzystanie wizerunku – załącznik nr 2. 

7) Wypełnione czytelnie formularze należy przesyłać pocztą na adres: 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  

w Siennicy Różanej 

Siennica Różana 266 A, 22-304 Siennica Różana 

z dopiskiem „Konkurs” 

lub też w wersji elektronicznej skan oryginałów na adres: 

 zsckrsiennica@gmail.com, tytuł wiadomości: KONKURS w terminie do 23 marca 2021 r. 

 

                                                     §4 

    Ocena prac i nagrody 

 

1) Dostarczone  i nadesłane prace zostaną poddane ocenie pod kątem:  

 zgodności pracy z tematem,  

 merytorycznej poprawności przedstawionych treści zgodnie z najnowszymi 

wytycznymi IŻiŻ, 

 pomysłowości i oryginalności pracy,  

 estetyki wykonania,  

 techniki wykonania – stopnia trudności. 

2) Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa, poświadczające ich udział  

w konkursie. 

3) Za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca przewidziano puchary dla szkół 

reprezentowanych przez uczestników oraz dyplomy. 

4) Komisja Konkursowa może przyznać także inne nagrody i wyróżnienia, w uzasadnionych 

przypadkach. 

5) Werdykt Komisji Konkursowej jest ostateczny i wiążący dla uczestników konkursu. 

6) Nagrody i dyplomy zostaną przekazane do szkół uczestników konkursu. 

7) Organizator konkursu dopuszcza inną formę podsumowania konkursu oraz wręczenia nagród 

zależnie od sytuacji epidemiologicznej. 

8) Wyniki konkursu zostaną opublikowana na profilu społecznościowym szkoły - facebook do dnia 

25 marca 2021 r. 

§ 5  

Postanowienia końcowe 

1) Zgłoszenie się uczestnika do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków określonych 

w niniejszym Regulaminie 

2) Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej przysługuje wyłączne 

prawo rozstrzygania sporów powstałych w trakcie konkursu oraz interpretacji niniejszego 

Regulaminu. 
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3) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu 

konkursu w każdym czasie, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa  

w konkursie. 

4) W zakresie wszelkich pytań, uwag i wyjaśnień dotyczących Konkursu organizator udziela 

informacji za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: zsckrsiennica@gmail.com lub pod 

numerem tel. 668441775. 

5) Wszystkie kwestie, których nie obejmuje regulamin ustala organizator. 
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Załącznik nr 1 

 

FORMULARZ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

…………………………….………. 

imię i nazwisko uczestnika konkursu 

 

…………………………………….. 

adres zamieszkania uczestnika konkursu 

 

…………………………………….. 

nazwa i adres szkoły 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU1 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu Konkursu „Zdrowie na talerzu” organizowanego przez 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej. Oświadczam również, że wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Formularzu zgłoszeniowym, w związku i dla potrzeb 

niezbędnych dla realizacji Konkursu, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – zwane dalej „RODO”  

 

………………………….                       ………………………………………………  

  miejscowość, data        czytelny podpis uczestnika Konkursu 

 

 

Ja, niżej podpisany/na, ...…………………………………………………………..…………………..,  

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu) 

 

jako przedstawiciel ustawowy małoletniego/ej…………………………………………………………. 

(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

 

wyrażam zgodę na złożenie przez Uczestnika Konkursu powyższego oświadczania i potwierdzam jego treść. 

 

………………………………    ……….…………………………….  

     miejscowość, data                      czytelny podpis przedstawiciela  

     ustawowego małoletniego/ej 

 

 

 

 

                                                 
1Niniejsze oświadczenie wypełnia odrębnie każdy uczeń biorący udział w Konkursie. 
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Załącznik nr 2 

 

FORMULARZ ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 
 

 

 

 

 

Ja, niżej podpisany/a ……………………………………….………………… 

                (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu) 

 

wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku  

 

………………………………………………………………………………………….. 

                                    (imię i nazwisko uczestnika konkursu, data urodzenia) 

 

dla potrzeb Konkursu pt.: „Zdrowie na talerzu” którego organizatorem jest Zespół Szkół 

Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej 

 
 
 
 
 
 
 

………………………………               ………………………………………………………………………………. 

    miejscowość, data                                    czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego  uczestnika konkursu 

 

 


