Warszawa, luty 2017 r.

PROGRAM EDUKACYJNY
DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
REGULAMIN KONKURSU
TEMAT PROGRAMU:

„WARZYWA, OWOCE — NIE ZASZKODZI ZJEŚĆ!”

REGULAMIN KONKURSU

§ 1. Informacje podstawowe
1 Organizatorem Konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin z siedzibą w Warszawie,
wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz
Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000020127, zwane dalej „Organizatorem”.
2 Współorganizatorem Konkursu jest agencja Solski Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 47/51, 00-071 Warszawa, wpisana do rejestru prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod nr KRS 0000301876, zwana dalej „Współorganizatorem”.
3 Fundatorem nagród jest Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin z siedzibą w Warszawie.
4 Udział w Konkursie jest dobrowolny, wzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację niniejszego
regulaminu.
5 Konkurs skierowany jest do nauczycieli i uczniów klas IV–VI szkół podstawowych w województwie
pomorskim.

§ 2. Cele Konkursu
1 Celem Konkursu jest zachęcenie uczniów do systematycznego spożywania warzyw i owoców
uprawianych tradycyjnymi metodami, jak również uświadomienie uczniów, że warzywa i owoce są
podstawą zdrowej diety, a ich konsumpcja jest warunkiem zdrowia i rozwoju każdego człowieka.
2 Osiągnięcie powyższych celów nastąpi poprzez zapoznanie uczniów z zasadami uprawy, pielęgnacji
i ochrony roślin ogrodniczych. Ponadto uczniowie uczestniczą w dwóch zajęciach lekcyjnych, wykonując określone zadania polegające m.in. na skomponowaniu indywidualnych przepisów i wykonania potrawy.

§ 3. Uczestnicy Konkursu
1 W konkursie mogą wziąć udział nauczyciele i uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych w województwie pomorskim, które zrealizo¬wały program konkursowy i wykonały zadanie konkursowe
zgodnie z założeniami niniejszego regulaminu.
2 Zgłoszenie konkursowe dotyczy całej klasy z danej szkoły.
3 Z jednej szkoły do udziału w Konkursie może się zgłosić kilka klas.
4 W konkursie wziąć mogą udział również inne organizacje (placówki oświatowe, placówki opiekuńcze, szkoły specjalne), które uzyskają zgodę organizatora konkursu oraz zrealizują działania konkursowe.
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5 W Konkursie nie mogą brać udziału Uczestnicy, którzy są:
a)

pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora, Współorganizatora,

b)

członkiem rodziny pracownika lub współpracownika Organizatora, Współorganizatora,

c)

podmiotami związanymi kapitałowo z Organizatorem, Współorganizatorem, operatorem
Systemu PSOR.

§ 4. Czas trwania i zasięg Konkursu
1 Konkurs organizowany jest na terenie województwa pomorskiego i jest przeprowadzany przez
Organizatora w terminie od 15 marca 2017 r. do 19 maja 2017 r.
2 Zgłoszenia konkursowe przesłane po upływie wyznaczonego terminu nie będą dopuszczone do
Konkursu.
3 Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora www.psor.pl w terminie
14 dni roboczych po zakończeniu Konkursu.
4 Szkoły, których klasy zostały finalistami Konkursu zostaną poinformowane o wynikach Konkursu listownie, poprzez przesłanie na podany w zgłoszeniu konkursowym adres korespondencyjny
szkoły.

§ 5. Zasady Konkursu
1 W Konkursie mogą brać uczniowie klas IV–VI szkół podstawowych w województwie pomorskim pod
opieką dorosłego przedstawiciela szkoły prowadzącego zajęcia lekcyjne w danej szkole, zwanego
dalej „Nauczycielem”.
2 Nauczyciel pomaga uczniom w przygotowaniu pracy konkursowej oraz może odpowiadać na pytania Organizatora.
3 Nauczyciel prowadzący zajęcia w klasie, która jest chętna do wzięcia udziału w Konkursie, zobowiązany jest do pobrania ze strony www.psor.pl bezpłatnych materiałów edukacyjnych składających się ze scenariusza dwóch lekcji, karty pracy dla uczniów, informacji o walorach odżywczych
warzyw i owoców oraz uzupełniającej prezentacji Power Point, w celu zrealizowania projektu.
4 W oparciu o opracowane materiały Nauczyciel powinien przeprowadzić pierwszą część projektu
polegającą na odbyciu z uczniami dwóch lekcji, których tematy to „Skąd się biorą warzywa i owoce
w naszej kuchni?” oraz „Kolorowe wariacje z warzyw i owoców”.
5 Po przeprowadzeniu lekcji o tematyce wskazanej w ust. 4 niniejszego paragrafu, projekt powinien
zakończyć się pokazem wykonanych przez uczniów klasy biorącej udział w Konkursie potraw z wykorzystaniem warzyw i owoców wraz z opisem dlaczego to danie jest wartościowe.
6 Niemożliwe jest wzięcie udziału w Konkursie bez uprzedniego zrealizowania przez Nauczyciela założeń projektu wskazanych w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu.
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7 Nauczyciel klasy biorącej udział w Konkursie zobowiązany jest do przesłania najpóźniej do dnia 19
maja 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego), na adres współorganizatora Konkursu: Agencja
Solski Communications Sp. z o.o. ul. Krakowskie Przedmieście 47/51, 00-071 Warszawa z dopiskiem
„Konkurs PSOR”, niezbędnych oświadczeń, zgód oraz dokumentacji potwierdzającej wykonanie projektu składającej się z:
a)

dwóch wybranych kart pracy z obu lekcji,

b)

udokumentowaną relację z prezentacji prac uczniów, polegającą na przygotowaniu dania
z warzyw lub owoców, nazwania go i sporządzenia opisu walorów odżywczych i smakowych.
Formą relacji może być: album ilustrowany zdjęciami, prezentacja multimedialna, film,
potwierdzona akcja publiczna, happening lub inne,

c)

do prac należy dołączyć metryczkę, która powinna zawierać:
- nazwę szkoły wraz z pełnym adresem, telefonem kontaktowym oraz adresem e-mail,
- informację o numerze klasy, która bierze udział w konkursie,
- imię i nazwisko Nauczyciela wraz z telefon kontaktowym.

8 Zgłoszenia nieczytelne, zawierające błędy, dane nieprawdziwe, treści obrażające lub naruszające
zasady obyczajowości nie zostaną dopuszczone do Konkursu.
9 Spośród wszystkich zgłoszeń spełniających warunki Konkursu, 3 (trzy) osobowe jury, składające
się z przedstawicieli Organizatora bądź Współorganizatora, wyłoni 3 (trzy) najlepsze Prace konkursowe, które spełniają wszystkie kryteria związane z realizacją projektu i wykonaniem zadań konkursowych, dalej jako „Finaliści”.
10 Decyzja o wyłonieniu i wskazaniu trzech finalistów Konkursu jest ostateczna i nie przysługuje od
niej odwołanie.
11 W przypadku, gdy okaże się, że wybrany przez Organizatora bądź Współorganizatora Finalista, nie
spełnia warunków wskazanych w niniejszym paragrafie, nagroda przypada innemu Uczestnikowi
konkursu wybranemu przez Organizatora bądź Współorganizatora. Wyboru innego Uczestnika
dokonuje Organizator bądź Współorganizator i wybór ten ma charakter uznaniowy. Wybór ten nie
podlega reklamacji.
12 Jeśli żaden z Uczestników nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym paragrafie bądź gdy
Organizatora bądź Współorganizatora nie są w stanie wyłonić Finalistów Konkursu, Organizator
zastrzega sobie możliwość przyznania nagrody tylko dwóm bądź jednemu Uczestnikowi, bądź nieprzyznania nagrody.
13 Wybrani przez Organizatora bądź Współorganizatora finaliści Konkursu nie mogą przenieść prawa
do nagród na osobę trzecią.
14 Organizator i Współorganizator zastrzega sobie prawo do subiektywnej oceny nadesłanych prac
i materiałów w celu wyłonienia Finalistów Konkursu.
15 Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od organizowania Konkursu bądź odwołania
Konkursu bez podania przyczyny.
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§ 6. Nagrody
1 Finaliści Konkursu, otrzymają nagrody w postaci ufundowanej przez Organizatora wycieczki dla
całej klasy do laboratorium BayLab w Gdańsku (laboratorium prowadzone jest przez firmę Bayer)
z możliwością udziału w warsztatach naukowych.
2 Nagrodą dla każdej szkoły, z której pochodzi zwycięska klasa, będzie wyposażenie do pracowni
przyrodniczej (zestaw odczynników i mieszanin chemicznych lub zestaw szkła laboratoryjnego lub
mikroskop lub inne akcesoria potrzebne do prowadzenia zajęć).
3 Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną.
4 Brak odpowiedzi ze strony finalisty Konkursu na informację sygnalizującą wygraną w Konkursie
w terminie do 5 czerwca 2017 r. do godz. 23.59 jest równoznaczny z rezygnacją z prawa do otrzymania nagrody i wygaśnięciem tego prawa.
5 W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 4 niniejszego paragrafu, Organizator ma prawo
wyłonić nowego finalistę Konkursu.
6 W przypadku wygaśnięcia prawa do otrzymania nagrody, pozostaje ona w dyspozycji Organizatora.

§ 7. Oświadczenia
1 Przesyłając zgłoszenie konkursowe, Uczestnik Konkursu oświadcza, iż sporządzone zgłoszenie
konkursowe nie narusza przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osób lub podmiotów trzecich
ani też praw na dobrach niematerialnych.
2 Uczestnik Konkursu wysyłając zgłoszenie konkursowe oświadcza, że przysługują mu wyłączne
nieograniczone prawa autorskie do Pracy konkursowej. Uczestnik oświadcza, iż Praca konkursowa
nie narusza przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osób lub podmiotów trzecich ani też praw
na dobrach niematerialnych.
3 Uczestnik poprzez przesłanie zgłoszenia Organizatorowi Konkursu, oświadcza, że udziela Organizatorowi Konkursu nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z Pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:
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a)

prawo sporządzenia cyfrowego zapisu Pracy konkursowej;

b)

wprowadzanie Pracy konkursowej do obrotu w sieci Internet;

c)

zwielokrotnienie Pracy konkursowej (także w sieci Internet), w tym na każdym nośniku
audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz
wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;

d)

prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji Pracy
konkursowej, wymaganych przez specyfikę medium internetowego;

e)

prawo publicznego odtwarzania oraz nadawania, a także publicznego udostępniania Pracy
konkursowej w sieci Internet w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym;
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f)

prawo wykorzystania Pracy w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub
we fragmentach, wraz z prawem włączania Pracy (lub ich fragmentów) do innych utworów
i tworzenia opracowań (abstraktów);

g)

prawo do tworzenia papierowych wersji (wydruków) Pracy konkursowej;

h)

prawo wykorzystania Pracy konkursowej w celu promocji i reklamy;

i)

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem danego Pracy konkursowej, w tym
przekazywania utworu, także odpłatnego innym podmiotom, w tym operatorom
telekomunikacyjnym;

j)

prezentowania Pracy konkursowej, w tym odpłatnego, do ograniczonego lub nieograniczonego
kręgu odbiorców, w tym w szczególności w ramach usług telekomunikacyjnych za
pośrednictwem aparatów telefonicznych i innych urządzeń mobilnych ( np. sms/mms );

k)

wykonywania praw zależnych i udzielania zgody na ich wykonanie.

4 Organizator uprawniony będzie także do udzielania sublicencji w pełnym zakresie licencji wskazanym powyżej.
5 W przypadku skierowania roszczeń przeciwko Organizatorowi lub Współorganizatorowi konkursu,
z tytułu naruszenia praw i dóbr, o których mowa powyżej Uczestnik zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia uzasadnionych roszczeń, wobec osób trzecich oraz do zwolnienia Organizatora
oraz Współorganizatora konkursu od odpowiedzialności z tego tytułu.

§ 8. Reklamacje
1 Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie (wraz z uzasadnieniem) na adres Współorganizatora, nie później niż w terminie jednego tygodnia od daty zakończenia Konkursu (decyduje data stempla pocztowego).
2 Pisemna reklamacja powinna umożliwiać identyfikację Uczestnika, w szczególności poprzez podanie nazwy bądź numeru szkoły, dokładnego adresu, numeru telefonu kontaktowego.
3 Reklamacja powinna zawierać dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
4 Reklamacje rozpatrywane będą̨ przez Współorganizatora w terminie 7 dni od daty doręczenia
reklamacji.
5 Reklamacje wysłane po upływie terminu określonego w ust. 1 nie będą̨ rozpatrywane.

§ 9. Ochrona danych osobowych
1 Administratorem danych osobowych jest Organizator. Zebrane w trakcie prowadzenia Konkursu
dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).
2 Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia finalistów Konkursu, opublikowania danych finalistów Konkursu, a także
w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji Uczestników.
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3 Przesyłając pracę konkursową, Nauczyciel wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie przekazanych Organizatorowi danych osobowych w podanych w ust. 2 celach oraz na upublicznienie danych.
4 Uzyskanie zgody opiekunów prawnych na udział w Konkursie uczniów, którzy nie ukończyli 18-tego
roku życia należy do Nauczyciela.
5 Rodzice lub opiekunowie prawni Uczestnika Konkursu, który nie ukończył 18-tego roku wyrażają
zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji obowiązków
wynikających z przeprowadzania Konkursu. Uczestnik Konkursu (jego rodzice/opiekunowie prawni)
ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia.
6 Uczestnik oraz jego rodzice/opiekunowie prawni, mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia.
7 Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla przeprowadzenia Konkursu.

§ 10. Postanowienia końcowe
1 Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej.
2 Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres: inawrocka@solskipr.pl
3 Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540).
4 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
istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu, jeżeli nie wpłynie ona na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
5 Odpowiedzialność Organizatora względem Uczestnika ograniczona jest do wysokości wartości
nagrody konkursowej.
6 Do wszelkich spraw związanych z Konkursem i niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa
polskiego.
7 Datą wejścia w życie niniejszej wersji regulaminu jest: 9 marzec 2017 r.
8 Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie konkursu bądź zmiany w harmonogramie, które wynikły z przyczyn od niego niezależnych.
9 Kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie są rozstrzygane przez Organizatora.
10 W sprawach dotyczących Konkursu Uczestnik, poza uprawnieniami określonymi w niniejszym Regulaminie, ma prawo dochodzenia roszczeń przed właściwym sądem.
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