
REGULAMIN RODZINNEGO KONKURSU „NATURA(LNIE) WEGE” 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorzy  konkursu: Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu;  IV Liceum 
Ogólnokształcące im. M. Reja w Zabrzu; Szkoła Podstawowa nr 31 w Zabrzu.  
   

2. Celem  konkursu jest: 
● promocja diety dobrej dla klimatu (ograniczenie ilości spożywanego mięsa, 

zdecydowanie ogranicza emisję gazów cieplarnianych); 
● propagowanie diety prozdrowotnej, wegetariańskiej; 
● rozwijanie pasji kulinarnych; 
● rozwijanie kreatywności, zdolności artystycznych i fotograficznych. 

 
       3. Konkurs skierowany jest do uczniów zabrzańskich szkół podstawowych i średnich. 

§ 2 Zasady konkursu: 

1. Zadaniem uczestników Konkursu będzie: 
● sporządzenie obiadowego dania zgodnie z zasadami diety wegetariańskiej; 
● przygotowanie przepisu potrawy i listy wykorzystanych składników; 
● wykonanie zdjęcia gotowej potrawy; 
● wykonanie zdjęcia roboczego podczas przygotowywania posiłku. 

 
Ocenie podlegać będzie: 

● oryginalność potrawy; 
● dobór składników (w trosce o klimat faworyzujemy warzywa i owoce polskie);  
● opis przygotowania potrawy (przepis - jasny i czytelny do powtórzenia); 
● zdjęcie gotowej potrawy (jakość zdjęcia). 

 3. Wymagania dotyczące zdjęcia: plik w formacie JPG, JPEG lub PNG, max.3 MB, 300 dpi,     
dłuższy bok min. 3000 pix. Zdjęcie  powinno być wykonane zgodnie ze wskazówkami 
organizatora (załącznik nr 1). 

     4. Organizatorzy Konkursu dopuszczają możliwość wsparcia Rodziców/ Opiekunów 
          w pracach kulinarnych dzieci. 

     5. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.   

6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest prawidłowe wypełnienie karty zgłoszeniowej                                                                                     
i przesłanie jej wraz z pracą konkursową na adres: naturalniewzabrzu@gmail.com 

 Dane te będą służyć do kontaktu Organizatora z Uczestnikiem Konkursu.  
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    7. Wysyłając prawidłowo pracę należy: 

a) W tytule maila umieścić: konkurs_imię i nazwisko; 
b) W treści maila umieścić: tytuł potrawy, składniki i przepis wykonania; 
c) w załączniku: kartę zgłoszeniową oraz dwa zdjęcia (jedno wykonane podczas 

przygotowywania potrawy oraz drugie – skończonej potrawy, które będzie podlegało 
ocenie). 

Zdjęcie Z PRZYGOTOWANIA potrawy nie będzie podlegać ocenie, lecz  będzie 
potwierdzeniem autorskiego wykonania potrawy przez Uczestnika Konkursu. Jest jednak 
konieczne do zakwalifikowania pracy do konkursu. 

     8. Termin przesyłania prac upływa 30.03.2022 r.  

9. W razie pytań lub wątpliwości, można kontaktować się mailowo z Organizatorami      
Konkursu pod adresem: naturalniewzabrzu@gmail.com 

§ 3 Ocena prac: 

1. W ramach Konkursu Organizatorzy powołają Komisję Konkursową,  
która do 08.04.2022r. wyłoni 3 laureatów i 2 wyróżnienia. Osoby nagrodzone zostaną 
powiadomione telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej. Wyniki konkursu 
zostaną ogłoszone 08.04.2022 r. na stronach: www.mob.zabrze.pl, www.4lo.zabrze.pl, 
https://m.facebook.com/NaturalniewZabrzu/, www.sp31zabrze.szkolnykatalog.pl. 

2. Wręczenie nagród i dyplomów laureatom Konkursu odbędzie się w trakcie 
tegorocznego Tygodnia Ziemi (o terminie i miejscu uczestnicy zostaną powiadomieni 
telefonicznie i mailowo). Jeżeli Laureat będzie nieobecny podczas rozdania nagród, 
istnieje możliwość jej odebrania w innym terminie uzgodnionym z Organizatorami w 
Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu. 

  

§ 4 Komisja 

1. Komisja Konkursowa zostanie wyłoniona spośród pracowników Miejskiego Ogrodu 
Botanicznego w Zabrzu, IV Liceum Ogólnokształcącego im. M. Reja w Zabrzu, Szkoły 
Podstawowej nr 31 w Zabrzu. 

 
2. Zadaniami Komisji jest: 
 - kwalifikacja prac nadesłanych na Konkurs; 
 - ocena prac; 
 - wyłonienie zwycięskich prac. 
   

3. Z prac Komisji zostanie sporządzony protokół. 
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§ 5 Nagrody 

1. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i okolicznościowe dyplomy 
uczestnictwa. 

2. Nagrodzone prace, po uzyskaniu zgody laureata, będą wydane w przepiśniku pt. 
“Natura(lnie) wege”. 

 

§ 6 Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych są: 

− Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu, ul. Piłsudskiego 60, 41-800 Zabrze 

− IV Liceum Ogólnokształcące im. M. Reja w Zabrzu, ul. Andersa 64, 41-808 
Zabrze;  

− Szkoła Podstawowa nr 31 w Zabrzu, ul. Jordana 7, 41-808 Zabrze. 
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się 
skontaktować za pośrednictwem adresu email: 

− Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu: ogrod@mob.zabrze.pl 

− IV Liceum Ogólnokształcące im. M. Reja w Zabrzu: 
patrycja.hladon@informatics.jaworzno.pl  

− Szkoła Podstawowa nr 31 w Zabrzu: patrycja.hladon@informatics.jaworzno.pl 
3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody zgodnie z art. 
6 ust. 1 lit. a RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  
4. Dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji konkursu oraz jego 
promocji, przez czas niezbędny do osiągniecia celu w jakim zostały zebrane lub do 
momentu wycofania zgody.  
5. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto, 
przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co 
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem. Dodatkowo, przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi 
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
6. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego, 
zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu 
Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych 
zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających 
odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z 
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zasadami określonymi przez Facebook pod adresem 
https://www.facebook.com/about/privacy   

 

 

§ 7 Postanowienia końcowe 

1. Regulamin konkursu i  kartę można pobrać ze strony internetowej: www.mob.zabrze.pl  
z zakładki Centrum Edukacji Ekologicznej. 
   
  

2. Uczestnik oświadcza i zapewnia, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa 
autorskie do pracy konkursowej, która jest przejawem jego własnej indywidualnej 
twórczości o oryginalnym charakterze i jest wolna od roszczeń osób trzecich. W 
przypadku, gdyby osoby trzecie zgłosiły roszczenia wobec Organizatora wynikające z 
tytułu naruszeń praw, o których mowa w bieżącym punkcie, Uczestnik zobowiązuje się do 
zaspokojenia roszczeń skierowanych do Organizatora z tych tytułów. Ponadto, w sytuacji 
o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z Konkursu. 
   

3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 
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