
 

 

 
Regulamin 

Konkursu dla pracowników stołówek szkolnych na jadłospis dekadowy. 
 

„Obiad z głową” 
 
 

§ 1 
Postanowienia Ogólne 

 
1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Obiad z głową” 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 Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000283132,  NIP 701 009 01 26 oraz Wydział Zdrowia i Profilaktyki   Urzędu Miasta 
Lublin, zwani dalej „Organizatorem”.   
 

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 22.03.2021 do dnia 15.05.2021 r. 
 

4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 31.05.2021 roku. 
5. Konkurs ma na celu wyłonienie placówki, w której kuchnia najlepiej  planuje                                          

i przygotowuje posiłki w świetle Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 
r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom                   
i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki 
spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych 
jednostkach (Dz. U. poz. 1154) oraz z zaleceniami prawidłowego żywienia.  

 
§ 2 

Uczestnicy 
 

1. Uczestnikami Konkursu, zwanymi dalej „Uczestnikami” mogą być wszyscy  pracownicy 
stołówek szkolnych ze szkół podstawowych z terenu Lublina, biorących udział                      
w programie „Jedz z Głową”, będący  autorami przesłanego  jadłospisu dekadowego    
ze wskazanego w regulaminie okresu.  

2. Z każdej ze szkół podstawowych z terenu Lublina, biorących udział w programie           
„Jedz z Głową” do Konkursu może zostać zgłoszony tylko jeden jadłospis. 

 
 
 



 

 

 
 

§ 3 
Zasady udziału w Konkursie 

 
1. Uczestnicy przesyłają do koordynatora projektu "Jedz z Głową" na adres mailowy 

jolanta.karwat@medicover.pl jeden jadłospis dekadowy tj. obejmujący 10 kolejnych 
dni, który został zrealizowany w placówce w okresie od 01.02.2021 do 31.03.2021r.  

2. Ostateczny termin przesłania jadłospisu przez Uczestników mija z dniem 15.05.2021 r. 
3. Prawidłowy jadłospis przesłany do oceny w Konkursie powinien zawierać, oprócz nazw 

posiłków np. zupa pomidorowa z ryżem, opisany skład surowcowy z którego potrawa 
została przyrządzona (jest to kluczowe dla ustalonych poniżej kryteriów oceny). 

 
§ 4 

Zasady przyznawania nagród 
 

1. W zgłoszonym do Konkursu jadłospisie dekadowym ocenie będzie poddawany tylko 
obiad szkolny (chodzi o ujednolicenie oceny w przypadkach jeśli kuchnia w placówce 
przygotowuje również śniadania i podwieczorki dla oddziałów przedszkolnych). Każdy 
jadłospis będzie oceniany według jednolitych kryteriów w "karcie do oceny obiadów          
w jadłospisie dekadowym". 

2. Karta oceny jadłospisu stanowi załącznik nr 2 do regulaminu. 
3. Każde kryterium ma ustalone stałe widełki punktacji zależne od stopnia jego 

wypełnienia.  
4. Dla pytań nr 1-6 skala punktacji wynosi od 2, 1 i 0 punktów, dla pytań nr 7-14 skala 

punktacji wynosi 5, 3, 1 i 0 punktów.  
5. Punkty z poszczególnych kryteriów oceny sumują się. Konkurs wygrywa Uczestnik, 

którego jadłospis uzyska najwięcej punktów. 
 

§ 5 
Nagrody 

 
1. W wyniku konkursu wybranych zostanie 3 laureatów (I, II i III miejsce). 
2. Laureaci otrzymają nagrody indywidualne: 

a) I miejsce – autor jadłospisu otrzyma voucher o wartości 400 zł; 
b) II miejsce - autor jadłospisu otrzyma voucher o wartości 300 zł; 
c) III miejsce - autor jadłospisu otrzyma voucher o wartości 200 zł. 

3. Nagrody zostaną przyznane także szkołom, którą zwycięzcy reprezentują: 
a) I miejsce – voucher na zakup sprzętu wg indywidualnych potrzeb do szkolnej 

kuchni/stołówki o wartości 1000 zł. 
b) II miejsce – voucher na zakup sprzętu wg indywidualnych potrzeb do szkolnej 

kuchni/stołówki o wartości 700 zł. 
c) III miejsce – voucher na zakup sprzętu wg indywidualnych potrzeb do szkolnej 

kuchni/stołówki o wartości 500 zł. 
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4. Od nagród Organizator pobierze zryczałtowany podatek, o którym mowa w art. 41 ust. 

4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułu wartości nagród  
indywidualnych wygranych w Konkursie przez danego Zwycięzcę. 

5. Dodatkowo szkoły, które osiągną min. 75% spełnienia kryteriów pozytywnej oceny 
zostaną zakwalifikowane do uzyskania Certyfikatu, potwierdzającego, iż  spełniają 
wymogi przygotowywania posiłków dla dzieci w ocenie programu “Jedz z Głową”.  
Certyfikaty w postaci dyplomów zostaną przygotowane i przekazane tymże placówkom 
przez Fundację Medicover, lub wręczone podczas konferencji kończącej program. 

 
 

§ 6 
 

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. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 7 
Wydanie nagród 
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1. Nagrody indywidualne zostaną pozostawione do dyspozycji Laureatów nie później niż 

do dnia 30.06.2021 r.  
2. Zwycięzca zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia niezbędnego do 

wypełnienia przez Organizatora obowiązku określonego w § 5 ust 6.(oświadczenie 
stanowi załącznik nr 1 do regulaminu). 

3. Nagrody dla szkół zostaną pozostawione do dyspozycji Laureatów nie później niż do 
dnia 30.06.2021 r.  
 

 
§ 8 

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.  

 
 
 

§ 9 
Reklamacje 

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

listem poleconym na adres Organizatora lub na adres mailowy Organizatora 
jolanta.karwat@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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 1 
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Lublin, dn. …………………….. 
 
 

Fundacja Medicover 
Al. Jerozolimskie 96 
00-807 Warszawa 

 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
 

 
W związku z przyznaniem nagrody głównej o wartości 1000 PLN w Konkursie: 

 
„Obiad z Głową  ” 

 
organizowanym przez Fundację Medicover, zgodnie z Regulaminem Konkursu, zwracam się do 
Fundacji Medicover jako płatnika zryczałtowanego podatku od ww. nagród (zgodnie z ust. 6 
paragrafu 5 Regulaminu Konkursu) o potrącenie przez Organizatora 10% zryczałtowanego 
podatku, o którym mowa w art. 41 ust.4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 
 
 
Jednocześnie oświadczam wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 
Fundację Medicover.  
 
 

 
 
 

…………………………………………………… 
    Podpis Przedstawiciela 

Zwycięskiej Szkoły 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 

 

 

 

 


