
  

 

 

 

 

 

 REGULAMIN  

Międzyszkolny konkurs wiedzy z zakresu chemii żywności 

"Jakość i bezpieczeństwo żywności" 
 

 

§1. Postanowienia ogóle 

1. Organizatorem konkursu "Jakość i bezpieczeństwo żywności", zwanego dalej „Konkursem”, jest Wyższa 
Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie z siedzibą przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18, 02-366 
Warszawa zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej: 
„Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora (wsiiz.pl) 

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

 

§2. Cele konkursu 

1. Popularyzacja wśród uczniów szkoły średniej wiedzy z zakresu chemii żywności oraz dostarczenie 
uczniom rzetelnych informacji z zakresu: bezpieczeństwa żywności, znakowania produktów 
żywnościowych, dodatków do żywności, odpowiedzialności producentów.  

2. Propagowanie i upowszechnianie świadomości w zakresie jakości i bezpieczeństwa żywości i żywienia 
oraz wpływu żywności i żywienia na zdrowie człowieka.  

 

§3. Czas i miejsce trwania konkursu 

1. Konkurs organizowany jest w formie zdalnej [online] dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu 
całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województwa Mazowieckiego. 

2. Konkurs trwa od 21.05.2021 r. do 10.06.2021 r.  

3. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się dnia 11.06.2021 r. 

4. Konkurs poprzedzą spotkania przygotowujące, które zostaną zrealizowane w formie zdalnej. 
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§4. Przebieg konkursu 

1. Konkurs składa się z dwóch etapów: 

a) I etap konkursu – etap międzyszkolny: Test wiedzy o żywności i żywieniu (21.05.2021 r.) 

b) II etap konkursu – finałowy: Prezentacja tematu oraz odpowiedzi na pytania (10.06.2021 r.) 

 

§5. Zgłoszenia do Konkursu 

1. Uczestnikiem Konkursu może być uczeń szkoły ponadpodstawowej, który zgłosi się do udziału, rejestrując 
się przez dedykowaną stronę do zapisów wskazaną przez Organizatora. Przy zapisie Uczestnik musi 
wskazać Koordynatora Szkoły. 

2. Koordynatorem Szkolnym, zwany dalej „Koordynatorem” może być tylko i wyłącznie nauczyciel Szkoły, 
do której uczęszcza zapisujący się Uczestnik. 

3. Uczestnik zobowiązany jest przed dokonaniem zgłoszenia zapoznać się lub jeśli jest osobą 
niepełnoletnią, swoich Rodziców/Opiekunów Prawnych z niniejszym Regulaminem oraz Klauzulą 
Informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

4. Z jednej szkoły ponadpodstawowej może zostać zgłoszonych maksymalnie 30 Uczestników.  
W przypadku chęci zgłoszenia większej ilości Uczestników, prosimy o kontakt pod adresem: 
edukacja@wsiiz.pl. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie przez Organizatora Konkursu. 

5. Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu trwa do dnia 14.05.2021 r. 

6. Liczba miejsc w konkursie jest ograniczona. Minimalna liczba uczestników w konkursie, aby mógł się 
odbyć wynosi 20, a maksymalna 500 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu jeżeli w wyznaczonym terminie nie zgłosi się 
minimalna liczba uczestników. 

8. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do Konkursu Organizator przesyła z adresu e-mail edukacja@wsiiz.pl. 

 

§6. Spotkania przygotowujące 

1. W ramach przygotowania merytorycznego do Konkursu Organizator zorganizuje trzy spotkania 
przygotowujące, zwane dalej „Spotkaniami” dla Uczestników, które w formie zdalnej. 

2. Celem Spotkań jest przekazanie Uczestnikom odpowiedniej wiedzy z zakresu tematyki Konkursu. Ponadto 
Uczestnikom Spotkań zostaną przekazane materiały edukacyjne. 

3. Udział w Spotkaniach jest bezpłatny, dobrowolny i nieobowiązkowy. Nie wpływa formalnie na udział w 
Konkursie. 

4. Do udziału w Spotkaniach można zapisywać się, rejestrując się przez dedykowaną stronę do zapisów 
wskazaną przez Organizatora. 

5. Liczba miejsc w Spotkaniach jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Możliwy jest udział w 
jednym, dwóch lub trzech Spotkaniach. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Spotkań, jeśli nie zgłosi się minimalna liczba 
uczestników. 

7. Terminy oraz tematy Spotkań podano poniżej. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany tematu lub 
terminu Spotkania, jeśli zmiana ta będzie podyktowana okolicznościami na które, Organizator nie miał 
wpływu. 

mailto:edukacja@wsiiz.pl
mailto:edukacja@wsiiz.pl
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a. Substancje Dodatkowe – 22.04.2021 r.  

b. Znakowanie żywności – 29.04.2021 .r 

c. Jakość i bezpieczeństwo żywności – 13.05.2021 r. 

 

§7. Etap I – Międzyszkolny 

1. Etap I, zwany dalej „Międzyszkolnym” obejmuje pracę własną uczestników, skupiającą się na 
samodzielnej realizacji zadań konkursowych przez Uczestników zgłoszonych uprzednio do udziału w 
Konkursie. Zadania konkursowe składają się z części testowej [pytania zamknięte] i części pytań otwartych. 

2. Zakres wiedzy sprawdzany podczas Etapu Międzyszkolnego zostanie przekazany Uczestnikom w 
materiałach edukacyjnych za pośrednictwem wiadomości e-mail w terminie do 22.04.2021 r. Będzie 
również w tym samym czasie udostępniony na stronie Organizatora (wsiiz.pl). 

3. Etap I odbędzie się 21.05.2021 r. w formie zdalnej [online] na platformie ClickMeeting. 

4. Czas trwania testu to 60 minut. 

5. Warunkiem uczestnictwa w Etapie Międzyszkolnym jest posiadanie urządzenia [np. komputer, smartfon] z 
dostępem do Internetu, umożliwiającego Uczestnikom zalogowanie się na platformę ClickMeeting. 

 

§8. Etap II - Finałowy 

1. Etap II, zwany dalej „Finałowym” będzie zorganizowany w dniu 10.06.2021 r. formie zdalnej – 
wideokonferencja na platformie ClickMeeting. 

2. Organizator do Finału kwalifikuje, na podstawie uzyskanych wyników z Etapu Międzyszkolnego, 
maksymalnie 10 Uczestników, którzy uzyskali największą liczbę punktów. W przypadku równej liczby 
punktów u większej liczby uczestników, o zakwalifikowaniu się do II etapu decyduje większa liczba punktów 
zdobyta za odpowiedź na dodatkowe pytania otwarte. 

3. Odpowiedź na pytania otwarte będzie oceniona przez Jury Konkursowe. 

4. Informację o zakwalifikowaniu do Etapu Finałowego organizator prześle Uczestnikom drogą mailową po 
weryfikacji wyników do 26 maja 2021 r.  

5. Warunkiem uczestnictwa w Etapie Finałowym jest posiadanie urządzenia umożliwiającego 
przeprowadzenie prezentacji w formie zdalnej [np. komputer wyposażony w mikrofon, kamerę oraz z 
dostępem do Internetu] na platformie ClickMeeting. 

6. Etap finałowy będzie polegał na prezentacji tematu [wybranego z listy tematów udostępnionych przez 
Jury Konkursowe], a następnie odpowiedzi na pytania Jury zadane do tematu prezentacji oraz z zakresu 
wiedzy z materiałów dydaktycznych. 

 

§9. Jury Konkursowe 

1. W skład Jury Konkursowego, zwanego dalej „Jury”, oceniającego Uczestników podczas Konkursu 
wchodzić będą: nauczyciele akademiccy Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. 

2. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

 

§10. Nagrody 

1. Spośród Uczestników Finału, Jury wybierze trzy osoby, które najlepiej wykonają zadanie finałowe. 
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2. Następujące nagrody, za zajęcie I, II lub III w Konkursie, ufundował Organizator Konkursu: 

a. I miejsce −  nagroda główna o wartości 3000 zł 
(1000 zł dla zwycięzcy + nagroda rzeczowa o wartości 2000zł dla szkoły) 

b. II miejsce − nagroda o wartości 2000 zł 
(500 zł dla zwycięzcy + nagroda rzeczowa o wartości 1500zł dla szkoły) 

c. III miejsce − nagroda o wartości 1000 zł 
(250 zł dla zwycięzcy + nagroda rzeczowa o wartości 750 zł dla szkoły) 

3. Niezależnie od przyznanych nagród, Organizator zapewnia sobie prawo do przyznania wyróżnień, 
których ilość będzie zależała od decyzji Jury Konkursowego. 

4.Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny. 

 

§11. Dane osobowe 

1. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do 
przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, w tym wydania przyznanych 
Nagród oraz prezentacji imienia i nazwiska przy ogłoszeniu wyników. 

2. W przypadku osób nieletnich, zgodę na przetwarzanie danych osobowych muszą wyrazić ich Rodzice / 
Opiekunowie Prawni. Za uzyskanie takiej zgody odpowiedzialny jest Koordynator Szkolny. 

3. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści 
swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych. 

4. Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. 
RODO)., 

 

§12. Prawa autorskie 

1. Nadesłanie zgłoszenia na Konkurs jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi Konkursu 
bezpłatnego prawa do korzystania z wizerunku Uczestnika oraz publikacji zdjęć wykonanych podczas 
Konkursu w celu umieszczenia relacji z przebiegu wydarzenia na stronie Organizatora (wsiiz.pl) oraz 
portalach społecznościowych Uczelni. 

 

§13. Postanowienia Końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów poszczególnych Warsztatów lub Etapów 
Konkursowych, jeśli wystąpią nieoczekiwane okoliczności od niego niezależne, które będą uzasadnieniem 
do takiej zmiany. 

2. Załączniku do niniejszego Regulaminu stanowią 

d) załącznik nr 1 – Klauzula Informacyjna 


