
 

 

 
Regulamin 

Konkursu plastycznego dla  dzieci klas 1-3 szkół podstawowych biorących 
udział w Programie "Jedz z Głową 

 
„Talerz pełen zdrowia” 

 
§ 1 

Postanowienia Ogólne 
 

1. Organizatorem Konkursu pod nazwą  „Talerz pełen zdrowia” zwanym dalej 
„Konkursem” jest Fundacja Medicover z siedzibą w Warszawie 00-807,  
Al. Jerozolimskie 96. , wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000283132,  NIP 701 009 01 26, 
zwana dalej „Organizatorem” działająca jako realizator programu miasta Lublin Jedz z 
Głową. 

2. Niniejszy Regulamin jest wiążący dla Organizatora i jego Uczestników, określa zasady 
i warunki uczestnictwa w Konkursie. Warunki uczestnictwa w Konkursie określa 
wyłącznie Regulamin i powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

3. Konkurs trwa od dnia 25.10.2022 do dnia 10.11.2022 r. 
4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 21.11.2022 roku. 
5. Konkurs ma na celu zaangażowanie uczniów w tematykę zdrowego odżywiania oraz 

popularyzowanie wiedzy o zdrowej żywności.  W wyniku konkursu zostaną wyłonione 
3 prace, które spełniają kryteria oceny takie jak oryginalność, estetyka i zgodność z 
tematem oraz na podstawie powyższych kryteriów przyznanych zostanie także 10 
wyróżnień.  

 
§ 2 

Uczestnicy 
 

1. Uczestnikami Konkursu, zwanymi dalej „Uczestnikami” mogą być dzieci z klas 1-3 ze 
szkół podstawowych z terenu Lublina, biorących udział w programie „Jedz z Głową”, tj. 
ze szkół: 

• Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego 

• Szkoła Podstawowa nr 3 im. Juliusza Słowackiego 

• Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza 

• Szkoła Podstawowa nr 5 im. Króla Władysława Łokietka 

• Szkoła Podstawowa nr 6 im. Romualda Traugutta 

• Szkoła Podstawowa nr 7 im. ks. Jana Twardowskiego 

• Szkoła Podstawowa nr 10 im. Henryka Sienkiewicza 

• Szkoła Podstawowa nr 11 im. Stanisławy Filipiny Paleontolog 



 

 

• Szkoła Podstawowa nr 14 im. Tadeusza Kościuszki 

• Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Pawła II 

• Szkoła Podstawowa nr 16 im. Fryderyka Chopina 

• Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja 

• Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza 

• Szkoła Podstawowa nr 20 im. Jarosława Dąbrowskiego 

• Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi 

• Szkoła Podstawowa nr 22 im. Bolesława Prusa 

• Szkoła Podstawowa nr 23 im. Olimpijczyków Polskich 

• Szkoła Podstawowa nr 24 im. Partyzantów Lubelszczyzny w Lublinie 

• Szkoła Podstawowa nr 25 im. Władysława Broniewskiego  

• Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 im. Janusza Korczaka 

• Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori 

• Szkoła Podstawowa nr 29 im. Adama Mickiewicza 

• Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego  

• Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich 

• Szkoła Podstawowa nr 32 im. Pamięci Majdanka 

• Szkoła Podstawowa nr 33 im. 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej 

• Szkoła Podstawowa nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego 

• Szkoła Podstawowa nr 38 im. Henryka Sienkiewicza 

• Szkoła Podstawowa nr 39 im. Szarych Szeregów  

• Szkoła Podstawowa nr 40 im. Lubelskiego Lipca 

• Szkoła Podstawowa nr 42 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 

• Szkoła Podstawowa nr 44 im. Orląt Lwowskich 

• Szkoła Podstawowa nr 45 im. Zbigniewa Herberta 

• Szkoła Podstawowa nr 47 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego 

• Szkoła Podstawowa nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia 

• Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II 

• Szkoła Podstawowa nr 52 im. Marii Konopnickiej 

• Szkoła Podstawowa Specjalna nr 53 dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo w Stopniu 

Umiarkowanym i Znacznym 

• Szkoła Podstawowa nr 54 dla Dzieci Słabo Widzących 

• Szkoła Podstawowa nr 55 dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących 

• Szkoła Podstawowa nr 57 im. Jana Kochanowskiego 

• Szkoła Podstawowa nr 58 

 
 
 



 

 

§ 3 
Zasady udziału w Konkursie 

 
1. Opiekun prawny dziecka chcącego wziąć udział w konkursie powinien założyć profil 

swój oraz dziecka na dedykowanej platformie https://panel.jedz-z-glowa.pl. 

2. Opiekun prawny może zgłosić swoje dziecko do konkursu tylko poprzez dołączenie do 

wydarzenia – „Konkurs plastyczny Talerz pełen zdrowia” znajdującego się na 

platformie w zakładce „Wydarzenia”. 

3. Po przesłaniu zgłoszenia za pośrednictwem platformy prace konkursowe należy 

sfotografować i przesłać zdjęcie na adres email Koordynatora projektu Jedz z Głową: 

agnieszka.mierzwa@medicover.pl do 10 listopada 2022 roku. 

4. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice.  

5. Temat pracy: „Talerz pełen zdrowia” 
6. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną 

techniką, wcześniej nieopublikowanymi. 
7. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę. 
8. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 7, w Konkursie można brać udział wyłącznie 

osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich. 
9. Zgłoszenia prac dokonuje opiekun prawny dziecka.  
10.  Opiekun prawny dziecka przekazując pracę oświadcza, że uczestnikowi przysługują 

prawa majątkowe i osobiste do przekazanej pracy. 
11. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i 

nazwisko, klasa i nazwa szkoły w przesłanym mailu. Dane te będą służyć do kontaktu 
organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą 
zakwalifikowane do konkursu. 

12. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać 
będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody. 

13. Ostateczny termin przesłania prac przez Uczestników mija z dniem 10.11.2022 r.  
 

§ 4 
Zasady przyznawania nagród 

 
1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów 

konkursu. 

2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność. 

3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie zawierające tytuły 

nagrodzonych prac plastycznych oraz imiona i nazwiska zwycięzców. Ogłoszenie 

zostanie zamieszczone w zakładce Programu „Jedz z głową” na stronie internetowej 

Urzędu Miasta oraz na FB Fundacji Medicover. 
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§ 5 
Nagrody 

 
1. W wyniku konkursu wybranych zostanie 3 laureatów (I, II i III miejsce) oraz przyznanych 

zostanie 10 wyróżnień. 
2. Laureaci otrzymają nagrody indywidualne kojarzące się ze zdrowym stylem życia: 

a. I miejsce – autor pracy otrzyma nagrodę wartości 350 zł; 
b. II miejsce - autor pracy otrzyma nagrodę wartości 250 zł; 
c. III miejsce - autor pracy otrzyma nagrodę wartości 200 zł 

3. Autorzy wyróżnionych 10  prac otrzymają nagrody o wartości 20-30 zł oraz dyplomy 
uczestnictwa. 

4. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do 
nieprzyznania nagród. 

5. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest 
ostateczna. 

6. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich 
równowartość pieniężną. 

7. Nagrody indywidualne zostaną pozostawione do dyspozycji Laureatów nie później niż 
do dnia 30.11.2022 r.  

 
 

§ 6 
Dane osobowe 

 
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator,                      

tj. Fundacja Medicover. Dane przetwarzane są w celu organizacji oraz uczestnictwa                  
w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.  

2. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w konkursie. 
3. Organizator oświadcza, że stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne 

zapewniające ochronę danych osobowych.   
4. Uczestnikom Konkursu przysługuje: 

a.  prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania oraz przenoszenia danych. W celu realizacji tych praw prosimy   
o kontakt mailowy z naszym Inspektorem Ochrony Danych – Natalią Jagiełło, 
pod adresem: iod.fundacja@medicover.pl  

b. prawo wniesienia skargi do organu państwowego zajmującego się ochroną 
danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5. Dane osobowe mogą być przekazywane: podmiotom przetwarzającym dane                    
na zlecenie administratora danych, podmiotom uprawnionym przepisami prawa.                   
W przypadku Laureatów Konkursu dane zostaną przekazane do Urzędu Miasta Lublin 
w celu publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta.  

6. Organizator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich, tj. poza terytorium 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

mailto:iod.fundacja@medicover.pl


 

 

7. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Fundację 
Medicover można znaleźć pod adresem: https://po-zdro.pl/klauzula-informacyjna/ 

 
 

 
§ 7 

Naruszenie Regulaminu 
  

1. W przypadku naruszenia Regulaminu Organizator może wykluczyć uczestnika                              
z Konkursu. Decyzja o wykluczeniu jest ostateczna.  

2. Organizator samodzielnie lub na wniosek Uczestników Konkursu ma prawo usunąć 
zgłoszenie Konkursowe uczestnika, gdy zaistnieje podejrzenie, że zgłoszenie to narusza 
prawa autorskie, lub jego treść w sposób ewidentny nie jest związana z tematem 
Konkursu, jest obraźliwa, wulgarna lub stanowiąca treści niedozwolone.  

 
 

§ 8 
Reklamacje 

 
1. Wszelkie reklamacje w związku z przeprowadzeniem Konkursu powinny być przesłane 

listem poleconym na adres Organizatora lub na adres mailowy Organizatora 
agnieszka.mierzwa@medicover.pl w trakcie trwania Konkursu lub po jego zakończeniu, 
jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jego rozstrzygnięcia. 

2. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji w przypadku przesłania jej listem 
poleconym miarodajna jest data stempla pocztowego. 

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz 
dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w terminie 7 dni roboczych 
od daty ich otrzymania. 

 
§ 9 

Postanowienia Końcowe 
 

1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję prac w zakładce 
Programu „Jedz z głową” na stronie internetowej Urzędu Miasta, stronie www.jedz-z-
glowa.pl,  oraz na FB Fundacji Medicover. 

2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin. 
3. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie 

https://lublin.eu/mieszkancy/zdrowie/programy-zdrowotne/jedz-z-glowa/,  na 
stronie www.jedz-z-glowa.pl,  oraz w szkołach biorących udział w Programie. 

4. Przekazując pracę na konkurs,  opiekun prawny potwierdza, że wyraża zgodę na zasady 
zawarte w niniejszym regulaminie. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do: 
a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów 
prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu. 

mailto:agnieszka.mierzwa@medicover.pl
http://www.jedz-z-glowa.pl/
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b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny, 
c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac, 
d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu. 


