
 
 
                                                        

REGULAMIN KONKURSU 

 „Nie marnuję – bo żywność szanuję” sposoby na ratowanie żywności  

§1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu jest Wyższa Szkoła Gospodarki Filia w Ełku.   

2. Zasady określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu  

i obowiązuje do czasu jego zakończenia. 

3. Regulamin Konkursu zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.wsg,elk.pl  

w aktualnościach.  

4. Adres Organizatora: Wyższa Szkoła Gospodarki Filia w Ełku, ul. 11 Listopada 24, 19-300 Ełk 

5. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od 29.08.2022 r. do 26.09.2022 r.  

6. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

§2. Tematyka Konkursu 

1. Tematyka prac: 

- „Nie marnuję – bo żywność szanuję” sposoby na ratowanie żywności.  

§3. Uczestnictwo w Konkursie 

1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym.  

2. Zgłoszenie pracy na konkurs przez uczestników oznacza akceptację warunków konkursu 

określonych w niniejszym regulaminie. 

3. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z: 

- oświadczeniem, iż prace złożone na konkurs zostały wykonane osobiście;  

- wyrażeniem zgody na przekazanie autorskich praw majątkowych w zakresie prezentowania 

pracy w wydawnictwach, publikacjach i stronach internetowych Wyższej Szkoły Gospodarki  

a w szczególności do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania pracą. 

4. Organizator uzyskuje prawo do nieodpłatnego wykorzystywania nadesłanych na Konkurs prac 

w następujących polach eksploatacji: ekspozycji na stronach internetowych Uczelni,  

na materiałach promocyjnych, wystawach oraz mediach społecznościowych.  

5. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora. 

§4. Zasady Konkursu 

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 29.08.2022 r. do 26.09.2022 r. dostarczyć 

do Biura Wyższej Szkoły Gospodarki, pracę z dopiskiem: Konkurs Jadłodzielnia Imię i Nazwisko 

dziecka Formy dostarczenia:  

http://www.wsg,elk.pl/


 
 

 Pocztą na adres Wyższa Szkoła Gospodarki Filia w Ełku ul. 11 Listopada 24, 19-300 Ełk; 

 Wrzucenie do skrzynki Wyższej Szkoły Gospodarki umieszczonej na budynku przy ul. 

11 Listopada 24; 

 Osobiście do biura Filii w Ełku ul. 11 Listopada 24, 19-300 Ełk (prosimy o sprawdzanie 

aktualnych godzin pracy na stronie internetowej www.wsg.elk.pl)  

 Mailowo na adres wgt@byd.pl w tytule wiadomości wpisując „konkurs Jadłodzielnia” 

(tylko w przypadku formy pracy umożliwiającej takie dostarczenie).  

§5. Wymagania techniczne 

1. Praca wykonana dowolną techniką i w dowolnej formie (może to być praca plastyczna, 

fotografia, opowiadanie, wiersz, filmik).  

2. Jedna osoba może zgłosić maksymalnie 1 pracę do konkursu. 

3. Komisja przy ocenie prac weźmie pod uwagę oryginalność, estetykę prac, pomysłowość.  

§6. Ocena prac konkursowych 

1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu zadecyduje Komisja Konkursowa. 

2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi nie później niż do dnia 03.10.2022 r.  

3. O decyzji Komisji, laureaci konkursu zostaną poinformowani telefonicznie.  

4. Lista nagrodzonych uczestników konkursu zostanie opublikowana na Fb Wyższej Szkoły 

Gospodarki i Jadłodzielni.   

§7. Nagrody 

1. Komisja Konkursowa przyzna trzy nagrody (dopuszcza się przy dużej ilości zgłoszonych prac 

podział na kategorie wiekowe).  

2. Nagrody: karty podarunkowe/gry planszowe/książki.  

§8. Warunki ogólne 

1. Osoby zgłaszające swoje prace do konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 

Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu w zakresie 

koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu (ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). 

2. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

Regulaminu i oświadczeniem, że zgłoszone prace zostały wykonane osobiście. 
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