ПРАВИЛА КОНКУРСУ
"Не викидаю - тому що їжу поважаю" способи на збереження продуктів харчування
§1. Загальні положення
1. Організатором Конкурсу є Wyższa Szkoła Gospodarki філія в місті Ełk.
2. Правила визначаються цим Положенням, що набирає чинності з дати початку конкурсу
та діє до його завершення.
3. Положення про Конкурс буде розміщено на сайті www.wsg.elk.plpl в новинах.
4.

Адреса організатора: Wyższa Szkoła Gospodarki, філія в Ełku, вул. 11 Listopada 24, 19-300
Ełk.

5. Конкурс проводитиметься в період з 29.08.2022 року по 26.09.2022 року.
6. Участь у Конкурсі безкоштовна.
§2. Тематика конкурсу
1. Тема робіт:
- "Не викидаю - тому що їжу поважаю" способи на збереження продуктів харчування.
§3. Участь у Конкурсі
1. Конкурс розрахований на дітей та підлітків дошкільного та шкільного віку.
2. Подання учасниками роботи на конкурс означає згоду з умовами конкурсу, визначеними
цим положенням.
3. Подання роботи на конкурс є рівнозначне з:
- декларацією про те, що роботи, подані на конкурс, зроблені особисто;
- наданням згоди на передачу майнових авторських прав у сфері представлення твору у
виданнях, публікаціях та на веб-сайтах Wyższej Szkoły Gospodarki, зокрема, до
необмеженого користування та розпорядження роботою.
4. Організатор отримує право на безоплатне використання надісланих на Конкурс робіт у
таких сферах використання: виставка на сайті Університету, на рекламних матеріалах,
виставках і в соціальних мережах.
5. Остаточне тлумачення цього Регламенту належить Організатору.
§4. Правила конкурсу
1. Для участі в Конкурсі з 29.08.2022 року по 26.09.2022 року потрібно надати до відділу
Wyższej Szkoły Gospodarki роботу з прим.: Konkurs Jadłodzielnia Ім'я та прізвище дитини
Форми доставлення:



Поштою на адресу: Wyższa Szkoła Gospodarki, філія в Ełku, вул. 11 Listopada 24, 19300 Ełk;



Кинувши до поштової скриньки Wyższej Szkoły Gospodarki, що на будівлі за
адресою вул. 11 Listopada 24;



Особисто до філії в Ełku, вул. 11 Listopada 24, 19-300 Ełk (будь ласка, перевірте
поточний графік роботи на веб-сайті www.wsg.elk.pl)



Електронною поштою на адресу wgt@byd.pl у заголовку повідомлення вписати
«konkurs Jadłodzielnia» (тільки у разі форми роботи, яка допускає таке
доставлення).
§5. Технічні вимоги

1. Робота виконана в будь-якій техніці та в будь-якій формі (це може бути художній твір,
фотографія, оповідання, вірш, фільм).
2. Одна особа може подати на конкурс не більше 1 роботи.
3. При оцінці робіт комісія враховуватиме оригінальність, естетичність робіт та креативність.
§6. Оцінювання конкурсних робіт
1. Конкурсна комісія приймає рішення про визначення переможців Конкурсу.
2. Розгляд конкурсу відбудеться не пізніше 03.10.2022 року.
3. Про рішення Комітету переможці конкурсу будуть повідомлені телефоном.
4. Список нагороджених конкурсантів буде оприлюднено на Facebook Wyższej Szkoły
Gospodarki i Jadłodzielni.
§7. Нагороди
1. Конкурсна комісія присуджує три премії (при великій кількості поданих робіт
допускається поділ на вікові категорії).
2. Призи: подарункові карти / настільні ігри / книги.
§8. Загальні умови
1. Особи, які подають свої роботи на конкурс, погоджуються на обробку їх персональних
даних Організатором лише для цілей Конкурсу в обсязі, необхідному для належного
проведення Конкурсу (Закон від 10 травня 2018 року про захист персональних даних
(Dz.U. 2018 poz. 1000).
2. Подання роботи на Конкурс означає згоду з умовами цього Положення та декларацію,
що подана робота виконана особисто.

