
 

 

 

OGÓLNY REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO  

„STUDENCKA BOMBA WITAMINOWA” V edycja 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu „Studencka bomba witaminowa” (dalej Konkursu) jest Państwowa 

Karpacka Uczelnia w Krośnie (dalej KPU) - kierunek Produkcja i bezpieczeństwo żywności. 

2. Ogólny Regulamin i niezbędne załączniki znajdują się na stronie internetowej Organizatora 

http://www.pwsz.krosno.pl/ oraz http://www.pwsz.krosno.pl/aktualnosci-pibz/ 

3. Regulamin ustala zasady uczestnictwa i warunki organizacyjne. 

§2 Cele Konkursu:  

1. Konkurs ma na celu: 

a) propagowanie zdrowego i bezpiecznego sposobu odżywiania, rozbudzenie inicjatywy  

i pomysłowości uczniów; 

b) prezentację owocowo- warzywnego Savoir Vivre; 

c) aktywizację uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów KPU w Krośnie; 

d) promocję Uczelni i kierunku. 

§3 Warunki uczestnictwa w konkursie: 

1. Konkurs ma charakter otwarty, bezpłatny i dobrowolny. 

2. Uczestnikami mogą być uczniowie szkół ponadpodstawowych (liceum i technikum z wyłączeniem 

szkół branżowych). 

3. Każdy uczestnik może zgłosić jedną prezentację do Konkursu. 

§4 Przebieg konkursu : 

1. Udział w konkursie składa się z kilku etapów. 

a) Nadesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa w konkursie „Studencka bomba witaminowa” i klauzul 

zgody przez szkołę/opiekuna oraz klauzul zgody ucznia (zamieszczone w załączniku na stronie 

internetowej Organizatora Konkursu) do dnia 25 maja godzina 12.00. 



b) Po zebraniu się wymaganej minimalnej liczmy zgłoszeń (co najmniej 3), Uczestnicy otrzymają link z 

zaproszeniem od Organizatorów na spotkanie on-line, które odbędzie się 26 maja 2020 r. o 

godzinie 12.00, na platformie zoom.  

Na spotkaniu zostanie omówiony przez Organizatorów szczegółowy Regulamin Konkursu. 

Wcześniej Uczestnicy: opiekun z ramienia szkoły i Uczeń muszą zainstalować na własnym 

komputerze bezpłatny program zoom.eu. Instrukcja instalacji w załączniku na stronie internetowej 

Organizatora Konkursu. 

c) Po wyjaśnieniu szczegółowych wytycznych, dotyczących wykonania pracy konkursowej, Uczestnicy 

będą mieć czas na wykonanie i przesłanie prezentacji w programie Power Point do dnia 9 czerwca 

2020r. 

d) 10 czerwca o godz. 12.00 na platformie zoom zbierze się Jury Konkursu i dokona oceny 

nadesłanych prac. 

e) 12 czerwca o godz. 12.00 odbędzie się ogłoszenie wyników na platformie zoom ( na które wszyscy 

otrzymają zaproszenie – link). 

f) Wyniki zostaną także 12 czerwca 2020r. umieszczone na stronie internetowej Organizatora 

Konkursu. 

§5 Zasady wykonania prezentacji: 

1. Prezentacja dotycząca serwowanej propozycji konkursowej powinna być wykonana w programie 

PowerPoint i nie może przekroczyć 10 slajdów: 

a) slajd 1 – dane uczestnika (imię i nazwisko, nazwa szkoły, imię i nazwisko opiekuna), 

b) kolejne slajdy powinny zawierać – nazwę serwowanej propozycji konkursowej, zdjęcie 

początkowe z użytych surowców lub/oraz produktów, sposób wykonania, zdjęcia z prac w 

trakcie przygotowywania, jedno zdjęcie końcowe przedstawiające efekt pracy uczestnika 

Konkursu.  

2. W treści e-maila z prezentacją należy podać  informację zawierającą: 

a) adres szkoły 

b) imię i nazwisko - ucznia 

c) imię i nazwisko – nauczyciela/opiekuna  

3. Pracę konkursową (prezentację multimedialną Power Point) należy przesłać w formie elektronicznej 

(forma zapisu pdf) do dnia 9 czerwca 2020r.  

na adres mail: elzbieta.bragiel@pwsz.krosno.pl 

§6 Zadania uczestników Konkursu:  

1. Każdy uczestnik przygotowuje prezentację, w której umieszcza efekt swojej pracy.  

2. Zadaniem uczestnika Konkursu jest przygotowanie propozycji ułożenia na talerzu produktów 

wskazanych przez Organizatora w regulaminie szczegółowym i omówionych na spotkaniu  

on-line na platformie zoom. Produkty do Konkursu zostaną zakupione przez uczestnika Konkursu 

(koszty zakupu są ponoszone przez uczestnika Konkursu, maksymalnie 30 zł). 



3. Przedmiotem Konkursu jest propozycja sposobu ułożenia/zaserwowania oraz fotografie ułożenia 

owoców lub/i warzyw na talerzu wg załączonego przepisu.  

4. Ocenie będą podlegać: 

a) wrażenie ogólne, nieszablonowe i twórcze zastosowanie koncepcji oraz podejście do tematu, 

b) estetyka i innowacyjność kompozycji, 

c) jakość i estetyka efekt końcowy. 

d) cała prezentacja i opisany sposób wykonania. 

5. Oceny dokona Jury Konkursu, którego skład zostanie ustalony przez Organizatora. Obrady Jury 

odbędą się na platformie zoom i będą niejawne dla Uczestników. Decyzje Jury są ostateczne i 

wiążące dla wszystkich Uczestników. 

§7 Nagrody w konkursie: 

1. W konkursie zostaną przyznane I, II, III miejsce, które zostaną wyróżnione nagrodami rzeczowymi. 

Dopuszcza się przyznanie przez Jury konkursowe dodatkowych nagród lub wyróżnień. Wszyscy 

uczestnicy otrzymają dyplomy. 

§8 Informacje dodatkowe 

1. Szczegółowy Regulamin Konkursu zostanie umieszczony na stronie internetowej Uczelni KPU po 

spotkaniu na platformie zoom z uczestnikami zgłoszonymi do Konkursu.  

2. Uczestnik nadsyłający pracę do Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie nadesłanej pracy, 

przepisu i zdjęć w mediach elektronicznych i tradycyjnych oraz w wydawnictwach Uczelni m.in. na 

stronie internetowej http://www.pwsz.krosno.pl/, na profilach Uczelni w mediach 

społecznościowych Facebook oraz YouTube. 

3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

dla potrzeb Konkursu. 

4. Dane osobowe uczestników Konkursu 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 swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwanym dalej 

„RODO". 

§9 Postanowienia końcowe :  

1. Nauczyciele, uczestnicy i ich opiekunowie wyrażają pisemną zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych znajdującą się w formularzu zgłoszeniowym. 

2. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy regulamin, ustala organizator oraz zastrzega sobie 

prawo do zmian w regulaminie z ważnych powodów.  

3. Dodatkowych informacji udziela mgr inż. Elżbieta Brągiel, - adres mailowy:   

elzbieta.bragiel@pwsz.krosno.pl 


