
 

 

 

REGULAMIN KONKURSU  pt. „Śniadanie u zająca” 

DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU 

 „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i leczenia nadwagi i otyłości  

w populacji młodzieży w Gminie Miasta Gdyni. Kontynuacja na lata 2020 – 2021”. 

 

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Medicover, z siedzibą w Warszawie, 

 al. Jerozolimskie 96. 

2. Konkurs rozpoczyna się 15 marca 2021 r. i trwać będzie do 28 marca 2021 r. Ogłoszenie 

zwycięzców nastąpi 30 marca 2021 r. 

3. Temat prac konkursowych brzmi: „Śniadanie u zająca”. 

4. W konkursie mogą brać udział tylko uczestnicy programu „Program polityki 

zdrowotnej w zakresie profilaktyki i leczenia nadwagi i otyłości w populacji młodzieży 

w Gminie Miasta Gdyni. Kontynuacja na lata 2020 – 2021”.  

Warunki uczestnictwa w konkursie: 

1. Pracą konkursową ma być przygotowana autorska potrawa związana z Wielkanocą. 

Zgłoszenie konkursowe ma zawierać przepis z listą składników, opisany sposób 

przygotowania oraz zdjęcie potrawy przygotowanej na podstawie tego przepisu. 

2. Pracę, tj.: 

a. informacje dotyczące przepisu powinny zostać przesłane w pliku w formacie docx 

lub pdf. 

b. zdjęcia potrawy przygotowanej na podstawie przepisu powinny zostać przesłane  

w formacie jpg. 

3. Zgłoszenie konkursowe należy przygotować i przesłać na adres email Koordynatora 

Projektu – kinga.knap@medicover.pl do 28 marca 2021 r. 

4. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej 

nieopublikowanymi. 

5. Każdy z uczestników może przekazać tylko jedno zgłoszenie.  

6. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 7, w Konkursie można brać udział wyłącznie 

osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie Zgłoszeń w imieniu osób trzecich. 

7. Zgłoszenia do konkursu  dokonuje opiekun prawny dziecka.  

8. Opiekun prawny dziecka przekazując pracę oświadcza, że uczestnikowi przysługują 

prawa majątkowe i osobiste do przekazanej pracy. 

9. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię 

i nazwisko w przesłanym mailu. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora  

z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane 

do konkursu. 

10. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać 

będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody. 
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Wyniki konkursu i nagrody 

1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych zgłoszeń wyłoni laureatów 

konkursu. 

2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, pomysłowość i kreatywność przepisu oraz 

prezentacja potrawy na podstawie zdjęć.  

3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie zawierające tytuły zgłoszeń 

oraz imiona i nazwiska zwycięzców. Ogłoszenie zostanie zamieszczone na stronie 

internetowej www.po-zdro.pl oraz na FB Fundacji Medicover. 

4. Laureaci konkursu (miejsce I, II, III) otrzymają nagrody rzeczowe kojarzące się ze 

zdrowym stylem życia (o wartości ok. 40 zł) oraz dyplomy, uczniowie wyróżnieni  

(12 wyróżnień) otrzymają nagrody rzeczowe o mniejszej wartości (o wartości ok. 20-

30 zł) oraz dyplomy uczestnictwa. 

5. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do 

nieprzyznania nagród. 

6. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest 

ostateczna. 

7. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich 

równowartość pieniężną. 

 

Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator,  

tj. Fundacja Medicover. Dane przetwarzane są w celu organizacji oraz uczestnictwa  

w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.  

2. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w konkursie. 

3. Organizator oświadcza, że stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne 

zapewniające ochronę danych osobowych.   

 

4. Uczestnikom Konkursu przysługuje: 

a.  prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania oraz przenoszenia danych. W celu realizacji tych praw prosimy  

o kontakt mailowy z naszym Inspektorem Ochrony Danych – Natalia Jagiełło, 

pod adresem: iod.fundacja@medicover.pl  

b. prawo wniesienia skargi do organu państwowego zajmującego się ochroną 

danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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5. Dane osobowe mogą być przekazywane: podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie 

administratora danych, podmiotom uprawnionym przepisami prawa.  

6. Organizator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich, tj. poza terytorium 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

7. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Fundację 

Medicover można znaleźć pod adresem: https://po-zdro.pl/klauzula-informacyjna/. 

 

Postanowienia końcowe: 

1. Przekazując zgłoszenie do konkursu, uczestnik zgadza się na ekspozycję prac na FB 

Fundacji Medicover oraz FB Gdyńskiego Centrum Zdrowia. 

2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin. 

3. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie na stronie www.po-zdro.pl 

oraz na FB Fundacji Medicover. 

4. Przekazując pracę na konkurs,  opiekun prawny potwierdza, że wyraża zgodę na zasady 

zawarte w niniejszym regulaminie. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub 

innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu. 

b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny, 

c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac, 

d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu. 
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