Regulamin Konkursu - ,, Jedz Kochanie zdrowo i kolorowo”
§1
Organizator konkursu
Organizatorem konkursu pt. ,,Jedz Kochanie zdrowo i kolorowo” zwanego dalej konkursem jest
Żłobek Miejski w Otwocku, zwany dalej Organizatorem.
§2
Cel konkursu
1. Celem konkursu jest uświadomienie ważności prawidłowego odżywiania dla zdrowia i życia
stosując różnorodne techniki plastyczne w przekazie informacji.
2. Pobudzenie motywacji do zmiany sposobu odżywiania wśród dzieci i ich rodziców, dziadków,
opiekunów, najbliższych członków rodziny oraz podzielenie się przepisami na zdrowe
potrawy z liczną rzeszą odbiorców projektu.
3. Wspólnie zadbajmy o prawidłowe żywienie od najmłodszych lat.
§3
Tytuł konkursu
Tytuł konkursu: ,, Jedz Kochanie zdrowo i kolorowo”.
§4
Uczestnicy konkursu
Konkurs jest adresowany do kobiet w ciąży, mam karmiących, rodziców, starszego rodzeństwa,
dziadków oraz dzieci uczęszczających, oczekujących na przyjęcie do Żłobka Miejskiego w Otwocku
oraz ich opiekunów jak również uczestników spotkań edukacyjnych w ramach programu ,,1000
pierwszych dni dla zdrowia”.
§5
Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Uczestnicy konkursu przygotowują jedną propozycję pracy dowolną techniką - ,,talerza
pełnego zdrowia”
zachowując oczywiście zasady zdrowego żywienia poznane na
spotkaniach, warsztatach, które odbyły się w maju i czerwcu oraz własną wiedzę
i doświadczenie.
2. Do pracy plastycznej dołączyć należy 3 autorskie przepisy na przygotowanie zdrowych potraw
dla siebie i swojej rodziny.
3. Przepisy powinny być napisane dowolną czcionką , 12 – stką, można dołączyć zdjęcie gotowej
potrawy.
4. Prace plastyczne należy dostarczyć osobiście do placówki żłobka / księgowość/ lub na ręce
intendenta. Przepisy należy przesłać mailem na adres otwock.zlobek@gmail.com lub
dostarczyć z pracą na nośniku elektronicznym do placówki żłobka.
5. Praca musi być opisana: imię i nazwisko, adres, telefon, adres mailowy twórcy.
6. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem autorskich praw
majątkowych do prac na rzecz Organizatora. Będzie uprawniało Organizatora do
rozpowszechniania udostępnionych informacji na wszelkich polach eksploatacji,
w szczególności w Internecie, a także na polach o których mowa w art. 50 ustawy z dnia

4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych ( Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz.
83)
7. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania
nagrody. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na podanie jego
nazwiska do publicznej wiadomości.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych
osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem
prawa do nagrody.
§6
Termin dostarczenia prac
Prace należy dostarczyć od 03.08.2015 r. do 18.08.2015 r. do godz. 17.00.
Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane
Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą oddawane.
§7
Zasady przyznawania nagród
Oceny prac dokona Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją. Komisja oceni prace według
następujących kryteriów:
- pomysłowość, nowatorstwo
- wkład własny i udział rodziny
- wartość odżywczą i sposób przygotowania potrawy
1. Organizator powołuje 5 osobową Komisję.
2. Komisja wyłoni zwycięzcę, który otrzyma wartościową nagrodę główną w postaci sprzętu
AGD lub hulajnogę/ rowerek dla dziecka do wyboru / nagrody tej samej wartości /.
4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługują od niej środki odwoławcze.
5. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody drogą elektroniczną e-mail,
wyniki zostaną opublikowane na stronie Żłobka Miejskiego w Otwocku
www.zlobekotwock.pl
6. Wręczenie nagród nastąpi w sierpniu podczas Pikniku Naukowego w Żłobku Miejskim
w Otwocku.
7. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie, a zwycięzcy nie mogą przenieść prawa do ich
otrzymania na osoby trzecie.
8. Nagrody nie odebrane w ciągu dwóch miesięcy przechodzą w posiadanie Żłobka Miejskiego
w Otwocku.
9. Praca zwycięska zostanie umieszczona na jednej z kart kalendarza na 2016 r..
§8
Partnerzy i Patroni medialni Konkursu
Organizator zastrzega sobie udział Partnerów i patronów medialnych w realizacji Konkursu celem
wsparcia, aprobaty, rozpowszechnienia w/w przedsięwzięcia.
§9
Postanowienia końcowe
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego,
a także inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Otwock, dnia 2 sierpnia 2015 r.

