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Regulamin 

Pierwszego Konkursu Wiedzy o Żywieniu i Żywności  

pod hasłem „Zasmakuj w zdrowiu” 

Pierwszy Konkurs Wiedzy o Żywieniu i Żywności pod hasłem „Zasmakuj w zdrowiu”, zwany 

dalej Konkursem, ma charakter ogólnopolski. Prowadzony jest przez Wydział Informatyki  

i Nauk o Żywności oraz Wydział Nauk o Zdrowiu Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki  

i Przedsiębiorczości w Łomży i jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.  

1. Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat wpływu: 

 sposobu żywienia,  

 rodzaju spożywanej żywności,  

 metod przygotowywania żywności 

na funkcjonowanie organizmu człowieka i zachowanie zdrowia.  

2. Władze Konkursu to Komitet Organizacyjny Konkursu oraz Przewodniczący Komitetu 

Organizacyjnego, zwany dalej Przewodniczącym.  

 Zadaniem Komitetu Organizacyjnego Konkursu jest sformułowanie ogólnych zasad 

dotyczących Konkursu oraz opiniowanie spraw wskazanych przez Przewodniczącego.  

 Decyzje bieżące dotyczące Konkursu podejmowane są przez Przewodniczącego.  

 Przewodniczący może powołać Zastępcę Przewodniczącego Komitetu 

Organizacyjnego.  

 Po zakończeniu każdej edycji Konkursu Przewodniczący składa sprawozdanie z jego 

przebiegu i wyników Radzie Wydziału Informatyki i Nauk o Żywności oraz Senatowi 

PWSIiP.  

 Skargi uczestników Konkursu rozpatruje Przewodniczący po zasięgnięciu opinii 

Komitetu Organizacyjnego Konkursu.  

3. Warunki przebiegu Konkursu: 

  Konkurs przebiega w dwóch etapach:  

etap pierwszy – test odbywający się na terenie PWSIiP w Łomży w sali wskazanej  

na stronie internetowej Konkursu 
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etap drugi – test rozstrzygający, w przypadku, gdy w etapie pierwszym nie zostanie 

wyłoniony laureat. 

 Organizatorzy Konkursu informują, że pytania testowe mogą być otwarte, zamknięte, 

pojedynczego lub wielokrotnego wyboru, jak również mogą być w formie prostych 

zadań obliczeniowych. 

 Organizatorzy Konkursu dołożą wszelkich starań, aby Konkurs przebiegał właściwie, 

zgodnie z niniejszym Regulaminem.  

4. Listę laureatów oraz ich miejsca rankingowe ustala Komitet Organizacyjny Konkursu  

na podstawie wyników prac pierwszego i w razie potrzeby - drugiego etapu. Komitet 

Organizacyjny Konkursu może przyznać niektóre miejsca więcej niż jednej osobie, bądź nie 

przyznać ich wcale.  

5. Podziału nagród dokonuje Komitet Organizacyjny Konkursu.  

6. Fundatorzy nagród i sponsorzy  

 Oferty fundatorów nagród i sponsorów przyjmuje Przewodniczący.  

 Fundatorami nagród mogą zostać osoby prawne lub fizyczne, które zadeklarują  

i przekażą nagrody na rzecz laureatów Konkursu.  

 Sponsorami Konkursu mogą zostać osoby prawne lub fizyczne, które zadeklarują  

i przekażą nagrody na rzecz laureatów Konkursu, albo zobowiążą się do wspomagania 

Konkursu w innych formach, albo zadeklarują stałą współpracę.  

 Umowy ze sponsorami i fundatorami zawiera Przewodniczący zgodnie  

z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego.  

 Zgodnie z zawartymi umowami sponsorzy i fundatorzy mają prawo do reklamy swojej 

działalności w czasie trwania Konkursu, w szczególności na stronach internetowych 

Konkursu, w czasie finału oraz podczas uroczystości ogłoszenia wyników Konkursu,  

a także w materiałach dotyczących Konkursu.  

 PWSIiP nie bierze odpowiedzialności za przekazywane treści reklamowe będące poza 

jego bezpośrednią kontrolą, na przykład na witrynach internetowych, do których  

na stronach Konkursu będą się znajdowały odnośniki. W przypadku stwierdzenia 
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występowania tam niewłaściwych treści zostaną podjęte odpowiednie działania w celu 

ich usunięcia.  

7. Zadania konkursowe  

 Pytania konkursowe opracowywane są przez powołany do tego zespół ekspertów  

w zakresie technologii żywności i żywienia oraz dietetyki.  

 Członkowie zespołu ekspertów są zobowiązani do nieujawniania treści zadań  

ani prawidłowych odpowiedzi do momentu trwałego wycofania zadań z Konkursu.  

 Zakres tematyczny Konkursu podano w oddzielnym dokumencie pod nazwą: 

zakres_tematyczny_konkurs_zywieniowy. 

8. Przebieg Konkursu w roku 2019  

 Zgłoszenie do udziału w Konkursie następuje przez pobranie ze strony internetowej: 

www.pwsip.edu.pl/r/zasmakuj-w-zdrowiu 

 

formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 1), który należy wypełnić, podpisać  

i dostarczyć do organizatora Konkursu w terminie do 02.04.2019 r. Podane przez 

uczestnika dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie na użytek Konkursu.  

 W procesie rejestracji każdemu uczestnikowi Konkursu zostanie przypisany unikalny 

numer. Numer ten będzie służył jako identyfikator uczestnika na liście wyników 

Konkursu i będzie używany do identyfikacji uczestnika Konkursu przy analizie zadań 

konkursowych.  

 Każda odpowiedź w każdym zadaniu punktowana jest następująco:  

odpowiedź prawidłowa  

odpowiedź nieprawidłowa  

brak odpowiedzi  

1 pkt.  

0 pkt.  

0 pkt.  

 Odpowiedź prawidłowa rozumiana jest jako: 

o zaznaczenie poprawnej odpowiedzi w przypadku testu jednokrotnego wyboru 

o zaznaczenie poprawnych odpowiedzi w przypadku testu wielokrotnego wyboru 

o udzielenie poprawnej odpowiedzi na zadane pytanie 

o podanie poprawnego wyniku zadania obliczeniowego. 

http://www.pwsip.edu.pl/r/zasmakuj-w-zdrowiu
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 Odpowiedź nieprawidłowa rozumiana jest jako: 

o zaznaczenie niepoprawnej lub więcej niż jednej odpowiedzi w przypadku testu 

jednokrotnego wyboru 

o zaznaczenie co najmniej jednej niepoprawnej odpowiedzi w przypadku testu 

wielokrotnego wyboru 

o udzielenie niepoprawnej lub w części niepoprawnej odpowiedzi na zadane 

pytanie 

o podanie niepoprawnego wyniku zadania obliczeniowego. 

 Do drugiego etapu Konkursu przystąpią uczestnicy, którzy otrzymali równoważną 

liczbę punktów, jednocześnie zakwalifikowali się do trzech pierwszych miejsc  

w rankingu, a pierwszy etap Konkursu nie okaże się rozstrzygający.  

 Formy zadawanych pytań/zadań, sposób ich punktacji oraz przyjęta metodyka 

weryfikacji prawidłowości odpowiedzi w drugim etapie Konkursu są identyczne jak  

w przypadku pierwszego etapu Konkursu.  

 Rankingowa lista finalistów (w postaci listy unikalnych numerów) będzie podana 

Uczestnikom do wiadomości w dniu konkursu oraz zostanie umieszczona na stronie 

internetowej Konkursu.  

 Zawiadomienia pisemne nie będą rozsyłane.  

 Na Konkurs uczestnicy powinni stawić się z aktualną legitymacją szkolną.  

W przypadku braku legitymacji szkolnej uczestnik Konkursu powinien przedstawić, 

oprócz wiarygodnego dowodu tożsamości, zaświadczenie ze szkoły, że jest aktualnie 

uczniem szkoły, którą reprezentuje.  

 Nie wolno mieć ze sobą żadnych książek, notatek itp. ani urządzeń typu komputery 

przenośne, smartfony, tablety itp. Nie wolno też wnosić na salę telefonów przenośnych 

ani innych urządzeń służących do komunikowania się na odległość.  

 Listę laureatów oraz osób wyróżnionych ustala Komitet Organizacyjny Konkursu.  

9. Nagrody i nagrody rzeczowe  

 Laureatom Konkursu zostanie zaoferowany indeks na studia w Państwowej Wyższej 

Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.  
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 Nagrody rzeczowe przyznawane laureatom są fundowane przez sponsorów  

i fundatorów.  

 Każdy uczestnik otrzyma dyplom potwierdzający udział w Konkursie. Nauczyciele 

przygotowujący uczniów do udziału w Konkursie otrzymają potwierdzenie w postaci 

Listu Gratulacyjnego. 

 Nagrody będą wręczone laureatom Konkursu w trakcie uroczystości ogłoszenia 

wyników Konkursu. Będą też mogły być odebrane później w przeciągu miesiąca  

w siedzibie Wydziału Informatyki i Nauk o Żywności Państwowej Wyższej Szkoły 

Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, a nieodebrane w tym terminie przejdą  

do puli nagród kolejnej edycji Konkursu.  

10. Ochrona danych osobowych 

 Przeprowadzenie Konkursu związane jest z przetwarzaniem danych osobowych 

uczestników oraz nauczycieli - opiekunów, co wymaga zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, potwierdzonej przez złożenie podpisów na stosownych oświadczeniach 

zamieszczonych w formularzu zgłoszeniowym. 

 Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach określonych  

w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 Klauzulę informacyjną dotycząca przetwarzania danych osobowych zawiera Załącznik 

nr 2 do niniejszego regulaminu. 

11. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część. 

12. Udział w konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem, że Uczestnik zapoznał się 

Regulaminem wraz z załącznikami i akceptuje zasady w nim zawarte. 

 

 

 


