17.08.2018 Warszawa

REGULAMIN KONKURSU „5 PORCJI ZDROWIA W SZKOLE”
STANOWIĄCY ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU PROGRAMU „5 PORCJI ZDROWIA W SZKOLE”
§1
Postanowienia Ogólne
1. Konkurs „5 porcji zdrowia w szkole” (dalej: „Konkurs”) organizowany jest w ramach programu
edukacyjnego „5 porcji zdrowia w szkole” na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Organizator – Organizatorem Konkursu „5 porcji zdrowia w szkole” jest Michael Bridge
Communication Emilia Hahn z siedzibą w Warszawie, przy Al. Rzeczypospolitej 10/27, o numerze
identyfikacji podatkowej (NIP) 525 159 68 89, REGON: 141334708.
3. Organizacja Wdrażająca – Organizacją Wdrażającą Konkurs „5 porcji zdrowia w szkole” jest PR Hub
Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 02-661 Warszawa, ul. Wita Stwosza 20a lok. 6, wpisana do
rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy pod nr KRS 0000722813, NIP 521-38-16-797, REGON 36967941900000 o kapitale
zakładowym w wysokości 20 000 zł całkowicie opłaconym.
4. Organizator i Organizacja Wdrażająca działają na zlecenie Stowarzyszenia „Krajowa Unia
Producentów Soków” z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 36/340, 02-532 Warszawa, REGON
015725817, NIP: 5252298409, zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000205017.
5. Cele niniejszego Konkursu są tożsame z celami programu edukacyjnego „5 porcji zdrowia w szkole”
(dalej „Program”) i brzmią następująco:
a) Wzrost świadomości na temat znaczenia prawidłowego odżywiania w życiu człowieka
wśród uczniów klas II i III polskich szkół podstawowych.
b) Wzrost wiedzy o warzywach i owocach, a także sokach jako podstawie prawidłowo
zbilansowanej diety wśród uczniów z klas II i III szkół polskich szkół podstawowych.
c) Wpływ na kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych wśród uczniów klas II i III
polskich szkół podstawowych.
d) Budowanie wśród nauczycieli szkół podstawowych świadomości roli edukacji żywieniowej
oraz wspieranie ich w edukowaniu uczniów o zdrowym stylu życia poprzez dostarczenie
ciekawych, najwyższej jakości materiałów edukacyjnych i narzędzi do prowadzenia zajęć.
6. Konkurs zakłada wykorzystanie wiedzy zdobytej przez uczniów podczas lekcji w ramach Programu
edukacyjnego i przekazanie jej jak największej liczbie odbiorców w swoim otoczeniu w celu
szerzenia świadomości na temat znaczenia prawidłowego odżywiania w życiu człowieka w oparciu
o ideę 5 porcji warzyw, owoców lub soku.
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7. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie uczniowie klas II i III szkół podstawowych (publicznych i
niepublicznych), których siedziby znajdują się na terenie całej Polski wraz z Przedstawicielami
szkół, którzy wzięli udział w Programie edukacyjnym „5 porcji zdrowia w szkole”. Zgłoszenia
dokonuje dyrektor Szkoły, nauczyciel lub inna osoba uprawniona do reprezentowania danej klasy
i szkoły, dalej Przedstawiciel Szkoły.
8. Czas trwania konkursu: od 04.09.2018 roku, od godziny 10:30 – do 16.11.2018 roku, do godziny
23:59.
9. Przedstawiciel Szkoły powinien dopilnować, aby podczas realizacji prac konkursowych były
zapewnione odpowiednie środki bezpieczeństwa oraz zostały spełnione wymogi sanitarne oraz
Przedstawiciel Szkoły ponosi pełną odpowiedzialność za uczniów przygotowujących pracę
konkursową.

§2
Zgłoszenia w Konkursie
1. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie przez uczniów klas, biorących udział w programie,
wspólnej pracy artystycznej – plakatu (szczegóły dotyczące formy opisane są w scenariuszu zajęć
lekcyjnych) przedstawiającej ideę „5 porcji” w codziennej diecie dzieci.
2. Szkoła zgłasza udział w Konkursie poprzez przesłanie pracy konkursowej za pomocą formularza
konkursowego na stronie programu: http://wszkole.5porcji.pl/.
3. Dopuszczalne formaty zdjęć pracy konkursowych: jpg lub png.
4. Rekomendowany rozmiar zdjęcia – nie niższy niż 500 KB (kilobajtów), ale również nie wyższy niż 2
MB (megabajty).
5. Przedstawiciel Szkoły powinien zadbać, by nadesłana praca konkursowa nie promowała żadnych
firm ani marek, nie zawierała wizerunku osób (jest to warunek konieczny). Praca konkursowa
uwieczniona na zdjęciu powinna być dobrze widoczna, wyraźna (nierozmyta, odpowiednio
oświetlona), co umożliwi jury jej ocenę. Zdjęcie powinno być wykadrowane i przedstawiać tylko
pracę konkursową bez dodatkowych elementów (ludzi, przedmiotów w tle itd.).
6. Praca konkursowa nie może naruszać danych osobowych autorów – praca konkursowa powinna
zawierać jedynie oznaczanie szkoły i klasy, bez wskazania imion, nazwisk i wizerunku uczniów.
7. Po zgłoszeniu Przedstawiciel Szkoły otrzyma drogą e-mailową potwierdzenie zgłoszenia pracy do
Konkursu.
8. Zgłoszenia dokonuje Przedstawiciel Szkoły biorącej udział w Konkursie.
9. Termin dokonywania zgłoszeń do Konkursu: od 04.09.2018 roku, od godziny 10:30 do 16.11.2018
roku, do godziny 23:59.
10. Przedstawiciele Szkół biorących udział w Konkursie są zobowiązani do zapoznania się z
Regulaminem Konkursu.
11. Przesłanie przez Przedstawiciela Szkoły pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją
niniejszego Regulaminu.
12. Organizator i Organizacja Wdrażająca mają prawo żądać od osoby dokonującej zgłoszenia szkoły
w Konkursie, wykazania umocowania do działania w imieniu Szkoły, pod rygorem wykluczenia
szkoły z Konkursu. Przedstawiciel Szkoły nie musi przesyłać żadnych dokumentów do Organizatora
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i Organizacja Wdrażającej, jeśli nie zostanie do tego wezwany. Każda szkoła zgłaszająca swój udział
w Konkursie, akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, że posiada zgody rodziców lub innych
przedstawicieli ustawowych uczniów, na ich udział w Konkursie na warunkach określonych w
Regulaminie.
13. Jedna placówka szkolna może zgłosić dowolną liczbę klas do Konkursu.
14. Każda Szkoła, reprezentowana przez Przedstawiciela Szkoły, biorąca udział w Konkursie oświadcza,
że jest uprawniona do zgłoszenia pracy konkursowej w Konkursie, w szczególności posiada zgody
wszystkich autorów pracy na zgłoszenie pracy do Konkursu. Organizator i Koordynator nie ponoszą
odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich, spowodowane nieprawdziwością
oświadczenia złożonego w niniejszym punkcie. Szkoła biorąca udział w Konkursie zwalnia
Organizatora i Koordynatora od wszelkich roszczeń osób trzecich mogących wyniknąć z
nieprawdziwości niniejszego oświadczenia. Organizator i Koordynator mają prawo zażądać
udokumentowania przez szkołę zgód określonych w niniejszym punkcie.
15. Jedna Praca Konkursowa powinna być wykonana przez uczniów z jednej klasy, tzn. nie może być
przygotowana przez uczniów z różnych klas. Jedna klasa może zgłosić tylko jedną Pracę
Konkursową.
16. Jedna klasa może otrzymać nie więcej niż jedną nagrodę w Konkursie.
17. Każda klasa może wycofać się z Konkursu, ale wówczas traci prawo do nagrody.
18. Organizator i Koordynator ma prawo wykluczyć klasę z Konkursu, w przypadku stwierdzenia
naruszenia przez szkołę postanowień Regulaminu.
19. Szkoły zobowiązane są na prośbę Organizatora lub Koordynatora złożyć stosowne oświadczenia w
zakresie udzielenia licencji na wykorzystanie pracy konkursowej poprzez dostarczenie
Organizatorowi lub Koordynatorowi podpisanego formularza „Oświadczenie o wyrażeniu zgody na
korzystanie z praw autorskich” stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Organizator
i Koordynator zapewniają, że praca konkursowa nie będzie wykorzystywana do celów o
komercyjnym charakterze. Zamiarem Organizatora i Koordynatora jest pokazanie nagrodzonych
prac konkursowych i ich twórców dla rozpropagowania idei programu edukacyjnego „5 porcji
zdrowia w szkole”.
20. Klasy i szkoły biorące udział w Konkursie przyjmują do wiadomości, że Organizator lub Koordynator
może zwrócić się do wybranych Szkół z prośbą o pośrednictwo w kontakcie z autorami prac
konkursowych i ich przedstawicielami ustawowymi, w celu ewentualnego zawarcia umowy o
nabyciu praw autorskich lub licencji do wybranych prac konkursowych do wykorzystania ich w
celach innych niż propagowanie programu edukacyjnego „5 porcji zdrowia w szkole”. Szkoły dołożą
staranności, aby kontakt ten ułatwić.

§3
Rozstrzygnięcie Konkursu. Nagrody
1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 23.11.2018 roku, do godziny 12:00, poprzez podanie
informacji o wynikach Konkursu na stronie internetowej www.wszkole.5porcji.pl. Ponadto
zwycięskie Szkoły zostaną powiadomione przez Organizatora lub Koordynatora pocztą
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elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie o przyznaniu im nagród. Powiadomienie będzie
skierowane do Przedstawiciela Szkoły. Do przekazania nagrody niezbędne jest przekazanie przez
Szkołę Organizacji Wdrażającej informacji na temat zwycięskiej pracy konkursowej – nazwa szkoły,
klasa, dane nauczyciela/ opiekuna – według załączonych zgód (Załącznik 1 i Załącznik 2).
2. Nagrody w Konkursie otrzymają uczniowie ze zwycięskich klasy, Szkoły i Przedstawiciele Szkół,
których prace konkursowe nadesłane do Konkursu zostaną ocenione najwyżej przez komisję
powołaną przez Organizatora, z punktu widzenia pomysłowości, oryginalności i autorskiego
charakteru pracy konkursowej, a także z punktu widzenia estetyki wykonania pracy. Kryteria oceny
są subiektywne i zależą wyłącznie od preferencji członków komisji.
3. Nagrody w Konkursie:
1)

Dla uczniów z trzech zwycięskich klas: worko-plecak o wartości 21,40 zł – oraz
świadczenie pieniężne na pokrycie podatku od nagrody – 2 zł, które odprowadza
Organizator. Liczba nagród uzależniona od liczby uczniów w trzech zwycięskich klasach.
2)
Dla trzech Przedstawicieli Szkół reprezentujących zwycięskie klasy: dla każdego
Przedstawiciela Szkoły po jednym bonie do sklepu ze sprzętem AGD i RTV o wartości
3 000 zł oraz świadczenie pieniężne w wysokości 333 zł na pokrycie podatku od
nagrody, który odprowadza Organizator.
3)
Dla trzech zwycięskich szkół: dla każdej szkoły nagroda o wartości 4 000 zł na zakup
pomocy dydaktycznych (podatek od nagrody pokrywa Szkoła).
4. Nagrodzona klasa, Przedstawiciel Szkoły i Szkoła nie może żądać zamiany nagrody na inną nagrodę,
ani na ekwiwalent pieniężny.
5. Każda klasa i Szkoła biorąca udział w Konkursie wyraża zgodę na podanie informacji o udziale klasy
i Szkoły w Konkursie, w szczególności na stronie internetowej www.wszkole.5porcji.pl w celu
podania do publicznej wiadomości informacji o Konkursie.
§4
Postanowienia dodatkowe
1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych w niniejszym Konkursie w
celu i zakresie niezbędnym do jego przeprowadzenia jest Koordynator, PR Hub Sp. z o.o. z siedzibą
się w Warszawie przy ul. Wita Stwosza 20 A lok. 6 (02-661 Warszawa). Szczegółowe informacje o
sposobie przechowywania i przetwarzania danych w załączniku numer 2 niniejszej umowy.

§5
Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje można zgłaszać na piśmie na adres Organizatora: anna.zawistowska@prhub.eu, z
dopiskiem „5 porcji zdrowia w szkole’’.
2. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od ich zgłoszenia. Organizator
poinformuje pisemnie zgłaszającego reklamację o zajętym stanowisku.
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§6
Postanowienia końcowe
1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizacji Wdrażającej jak również na
stronie internetowej www.wszkole.5porcji.pl
2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adresy e-mail i telefonicznie:
anna.zawistowska@prhub.eu,
tel. 533 337 960
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
przepisy prawa krajowego.
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Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA KORZYSTANIE Z PRAW AUTORSKICH
W nawiązaniu do Regulaminu Konkursu, organizowanego w terminie od 04.09.2018 roku, od godziny
10:30 do 16.11.2018 roku do godziny 23:59, w ramach programu edukacyjnego „5 porcji zdrowia w
szkole”, organizowanego przez Michael Bridge Communication Emilia Hahn z siedzibą w Warszawie (dalej
Konkurs), działającego na zlecenie Stowarzyszenia „Krajowa Unia Producentów Soków” z siedzibą w
Warszawie, w związku ze zgłoszeniem pracy do konkursu:

Szkoła/klasa

Zgłaszana praca konkursowa – nazwa przesłanych
plików ze zdjęciem

Oświadczamy, że wymieniona wyżej praca konkursowa (dalej Utwór) została stworzona w ramach
Konkursu, zgodnie z jego regulaminem, przez uczniów klasy ……………………………… ze Szkoły
………………………………………………………………………………..
podpisanych pod niniejszym oświadczeniem. Oświadczamy, że Utwór nie narusza praw autorskich lub
innych praw własności intelektualnej osób trzecich. Niniejszym udzielamy Organizatorowi tj. Michael
Bridge Communication Emilia Hahn z siedzibą w Warszawie, nieograniczonej terytorialnie i czasowo
licencji niewyłącznej na wykorzystywanie Utworu w związku z realizacją Konkursu oraz w celu reklamy i
promocji Konkursu oraz programu edukacyjnego „5 porcji zdrowia w szkole”, na polach eksploatacji
wskazanych poniżej. Organizatorowi przysługuje prawo dokonywania i korzystania z opracowań Utworu,
w tym między innymi dokonywania jego przeróbek, korekty i zmian
Licencja dotyczy następujących pól eksploatacji:
1.

Wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

2.

Publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie prac konkursowych w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niego;
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3.

Dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieci Internet;

4.

Opracowanie prac konkursowych, wykorzystanie w powyżej określonym zakresie ich
fragmentów, także w celu ich włączenia do innych utworów i korzystanie z tak powstałych
utworów zależnych.

Upoważniamy Organizatora do wykorzystania Utworu w zakresie udzielonej powyżej licencji i oznaczania
go imionami i nazwiskami autorów.

………………………………………………………
Miejscowość, data

Załącznik nr 2

Czym jest przetwarzanie danych osobowych?
Przez przetwarzanie danych osobowych rozumiemy pewne operacje wykonywane na danych osobowych
w sposób zautomatyzowany lub manualny. Do przetwarzania zaliczamy m.in. takie operacje wykonywane
na danych osobowych jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, modyfikowanie, organizowanie czy
niszczenie.
Kto jest administratorem moich danych osobowych? Jak mogę się z nim skontaktować?
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest PR Hub Sp. z o.o., dalej: my. Nasza siedziba znajduje
się w Warszawie przy ul. Wita Stwosza 20A lok. 6 (02-661 Warszawa). Może Pan/Pani skontaktować się z
nami:
 listownie na adres: ul. Wita Stwosza 20A lok. 6, 02-661 Warszawa,
 elektronicznie na adres e-mail: anna.zawistowska@prhub.eu.
Jakie kategorie danych są przetwarzane?
Dane osobowe, które przetwarzamy w ramach prowadzonej działalności, stanowią Pana/Pani dane
personalne (imię i nazwisko) oraz dane kontaktowe (adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu).
W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są moje dane osobowe?
Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy na potrzeby organizowanego przez nas programu „5 porcji
zdrowia w szkole”, którego celem jest wspierania nauczycieli w edukowaniu uczniów o właściwym stylu
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życia, w szczególności w zakresie budowania ich świadomości na temat znaczenia prawidłowego
odżywiania w życiu człowieka. Podstawą przetwarzania podanych nam danych osobowych jest prawnie
uzasadniony interes, który posiadamy w tym, aby kontaktować się z Panem/Panią jako przedstawicielem
zgłoszonej do programu szkoły/klasy.
Komu będą udostępniane moje dane osobowe?
Pana/Pani dane osobowe będą udostępnione wyłącznie trzem grupom podmiotów. Będą to przede
wszystkim:
 nasi pracownicy, którzy zajmują się realizacją konkursu i muszą mieć dostęp do Pana/Pani danych,
aby wywiązać się ze swoich obowiązków zawodowych,
 stale współpracujące z nami podmioty przetwarzające (obsługa informatyczna, hostingodawca
poczty elektronicznej itd.), z których usług korzystamy w celu bardziej efektywnego wykonywania
podejmowanych przez nas działań,
 inni odbiorcy, którym przekazujemy dane osobowe jedynie w niezbędnym zakresie oraz w celach
zgodnych z organizowanym przez nas konkursem.
Czy moje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?
Zbierane przez nas dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
dalej: EOG. Mogą być one jednak przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane. Jeżeli
Pana/Pani dane są przekazywane poza obszar EOG, stosujemy odpowiedni stopień zabezpieczeń danych
osobowych, w tym standardowe klauzule umowne lub Tarczę Prywatności w przypadku krajów, w
odniesieniu do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.
Więcej informacji na ten temat może Pan/Pani uzyskać, kontaktując się z nami na dane kontaktowe
podane powyższej.
Jak długo moje dane będą przechowywane? Czy mogę żądać zaprzestania dalszego przetwarzania moich
danych osobowych?
Podane nam dane osobowe będziemy przetwarzać do momentu zakończenia programu, chyba że –
dokonując zgłoszenia szkoły/klasy do programu „5 porcji zdrowia w szkole” – wyraził Pan/Pani zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych w celu informowania o przyszłych akcjach edukacyjnych,
których jesteśmy organizatorem.
Podane nam dane osobowe zostaną bezzwłocznie usunięte w przypadku zgłoszenia sprzeciwu wobec
dalszego ich przetwarzania lub wycofania uczestnictwa w konkursie zgłoszonej przez Pana/Panią
szkoły/klasy.
Jakie prawa mi przysługują w związku z procesem przetwarzania moich danych osobowych?
W związku z przetwarzaniem podanych nam danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące
uprawnienia:
 prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
 prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Program sfinansowany ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
Organizator Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków.
www.kups.pl

Informujemy, że skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu jest równoznaczne z rezygnacją z wzięcia
udziału Pana/Pani szkoły/klasy w konkursie, chyba że szkoła wskaże inną osobę kontaktową.
Może Pan/Pani skorzystać z powyższych uprawnień, kontaktując się z nami drogą listowną albo e-mailową
na adresy wskazane powyżej.
Jakie są konsekwencji braku podania moich danych osobowych?
Podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przystąpienia do
organizowanego przez nas programu. Konsekwencją braku podania danych osobowych jest niemożność
wzięcia w nim udziału.
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