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Regulamin konkursu „Przygotujmy lepszy świat” 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Przygotujmy lepszy świat” (dalej: „Konkurs”)  jest 
Advalue Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 92, wpisana do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000315469, NIP 525-24-38-359, regon 
141528832, z kapitałem zakładowym w wysokości 50 000 zł (dalej: „Organizator”).  

2. Fundatorem wszystkich nagród jest Unilever Polska sp. z o.o. (dalej „Sponsor”). 

3. Konkurs prowadzony jest we współpracy/przy wsparciu partnera merytorycznego ProVeg Polska 
odpowiedzialnego za opracowanie scenariuszy lekcji (dalej „Partner merytoryczny”). 

4. Konkurs jest organizowany w celu promocji zdrowych nawyków żywieniowych wśród uczniów 
szkół podstawowych, nauczycieli i rodziców a także promocji produktów pod marką Knorr, 

należących do Sponsora.  

5. Informacja o Konkursie wraz z niniejszym Regulaminem (dalej: „Regulamin”) jest dostępna 
w siedzibie Organizatora, a także na stronie internetowej pod adresem 

www.przygotujmylepszyswiat.pl  (dalej łącznie: „Strona Konkursowa”). 

6. Kontakt w sprawie Konkursu: przygotujmylepszyswiat@advalue.pl. 

7. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie 
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

8. Konkurs trwa od 03.08.2020 r. do 30.11.2021 r., przy czym dniem zakończenia Konkursu jest 
dzień przewidziany jako ostatni na postępowanie reklamacyjne opisane w § 8 pkt. 2. Zgłoszenia 

do Konkursu przyjmowane są od 03.08.2020 r. do 30.09.2020 r.  

9. Udział w Konkursie możliwy jest wyłącznie za pośrednictwem dedykowanej Strony Konkursowej, 
znajdującej się pod adresem www.przygotujmylepszyswiat.pl. 

10. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zaangażowane w organizację lub przeprowadzenie 
Konkursu, pracownicy (tj. osoby świadczące pracę lub stałe usługi na podstawie umów cywilno-

prawnych) Organizatora, Sponsora oraz Partnera merytorycznego jak również członkowie 
najbliższych rodzin ww. pracowników i współpracowników, tj. ich małżonkowie, rodzice 

małżonków, rodzeństwo.  

11. Konkurs prowadzony jest na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

12. Regulamin stanowi prawnie wiążący dokument regulujący zasady i warunki, na jakich Konkurs 
zostanie przeprowadzony.  

13. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, w tym wyłonienia zwycięzców 
Konkursu, Organizator Konkursu powoła trzyosobową Komisję Konkursową (dalej łącznie: 
„Komisja Konkursowa”). Komisja Konkursowa będzie składać się, z jednego przedstawiciela 

Organizatora, Sponsora oraz Partnera Merytorycznego. 

 

§ 2. Zasady zgłaszania do Konkursu 

 

1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie szkoły podstawowe (publiczne, niepubliczne, 
społeczne, prywatne) z klasami I-III (dalej: „Szkoły”), mające siedzibę na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniają warunki udziału w Konkursie i dokonają prawidłowego 
zgłoszenia do Konkursu.  

2. Konkurs jest podzielony na 4 etapy (dalej: „Etapy"): 

Etap 1 – zgłaszania Szkół do Konkursu: 3.08.2020 r. – 30.09.2020 r., przy czym po upływie tego 
okresu formularz zgłoszeniowy, o którym mowa w ust. 4 poniżej znajdujący się na Stronie 
Konkursowej zostanie ukryty. 

http://www.przygotujmylepszyswiat.pl/
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Etap 2 – realizacja zadań konkursowych wskazanych w § 3 Regulaminu oraz zbieranie punktów 

przez Szkoły za zrealizowane zgodnie z Regulaminem zadania konkursowe: 1.10.2020 – 
31.03.2021.  

Etap 3 – wyłonienie zwycięskich Szkół: 1.04.2021 r. – 30.04.2021r. . 

Etap 4 – wydanie nagród: 01.05.2021r. – 31.08.2021 r.. 

3. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem Strony Konkursowej.  

4. Aby zgłosić Szkołę do Konkursu, należy w okresie trwania Etapu 1 tj. od dnia 03.08.2020 r. do 
dnia  30.09.2020 r. wypełnić formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na Stronie Konkursowej 

(dalej: „Formularz Zgłoszeniowy") poprzez podanie następujących danych: 

• pełna nazwa Szkoły,  

• REGON Szkoły,  

• adres Szkoły (ulica, numer, kod, miejscowość, województwo),  

• oficjalny adres email Szkoły (nie może być prywatny adres email),  

• telefon do Szkoły (do Dyrektora Szkoły lub osoby przez niego upoważnionej),  

• adres email osoby kontaktowej  tj. osoby zgłaszającej Szkołę (upoważnionej przez 
Dyrektora Szkoły), 

• sposób zorganizowania Szkoły (szkoła publiczna, w przypadku szkół społecznych i 
szkół prywatnych - konieczne jest podanie formy prawnej) 

oraz zaakceptowanie właściwych oświadczeń i wymaganych zgód oraz Regulaminu Konkursu.  

5. Zgłoszenia Szkoły do Konkursu może dokonać wyłącznie osoba upoważniona do 
reprezentowania Szkoły, tj. Dyrektor Szkoły lub osoba, której Dyrektor Szkoły udzieli 

upoważnienia. 

6. Po dokonaniu zgłoszenia, zgodnie z postanowieniami ust. 4 powyżej i kliknięciu w przycisk 
Wyślij,  Szkoła (tj. osoba zgłaszająca) otrzyma na Stronie Konkursowej komunikat z 
podziękowaniem za zgłoszenie Szkoły do Konkursu wraz z informacją, że zgłoszenie musi zostać 
zweryfikowane przez Komisję Konkursową. 

7. Po otrzymaniu zgłoszenia następuje jego weryfikacja tj. sprawdzenie czy podany w Formularzu 
Zgłoszeniowym adres e-mail Szkoły jest poprawny. Organizator może  skontaktować się ze 

Szkołą (tj. z Dyrektorem Szkoły) w celu  potwierdzenia poprawności adresu e-mail Szkoły lub 
faktu zgłoszenia się Szkoły do Konkursu. Weryfikacja następuje na bieżąco, nie później jednak 
niż po 5 dniach roboczych od dokonania zgłoszenia przez Szkołę. W przypadku gdy podany adres 
e-mali Szkoły jest poprawny, na tenże adres wysłany zostanie link z prośbą o potwierdzenie 
zgłoszenia Szkoły do Konkursu w ciągu 5 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail. 
Potwierdzenie zgłoszenia Szkoły do Konkursu jest konieczne, by skutecznie zgłosić udział Szkoły 

w Konkursie. 

8. Po potwierdzeniu przez Szkołę zgłoszenia do Konkursu zgodnie z  ust. 7 powyżej. na adres e-
mail osoby kontaktowej podany w Formularzu Zgłoszeniowym wysyłany zostanie e-mail z 
informacją o pozytywnej weryfikacji zgłoszenia wraz z linkiem do konta Szkoły, który umożliwi 
utworzenie hasła do konta Szkoły. Link pozostaje aktywny do dnia 16.10.2020 r.   

9. Najpóźniej do dnia 16.10.2020 r. osoba kontaktowa musi utworzyć hasło do konta Szkoły (login 
to: oficjalny adres e-mail Szkoły podany w Formularzu Zgłoszeniowym) a także uzupełnić konto 

Szkoły o dodatkowe dane tj.: swoje dane jako osoby kontaktowej (imię i nazwisko), swój numer 
telefonu,  i stanowisko w Szkole a także dane o klasach i liczbie dzieci w poszczególnych klasach. 
Organizator zastrzega sobie prawo zweryfikowania przedmiotowych danych w każdym 

momencie trwania Konkursu. 

10. Na koncie Szkoły wraz z dodawaniem klas przez osobę kontaktową będą pojawiały się dodawane 
klasy oraz linki do pobrania lekcji do przeprowadzenia przez nauczyciela ze Szkoły w danej 
klasie. Linki będą aktywne od 01.09.2020 r., a funkcja odznaczania lekcji, jako przeprowadzonej 

będzie aktywna dopiero w okresie od dnia 01.10.2020 r. do dnia 31.03.2021 r. 

11. W okresie od dnia 01.10.2020 r. do dnia 31.03.2021 r. osoba kontaktowa raz w miesiącu 
otrzymywać może na adres e-mail o którym mowa w ust. 4 powyżej wiadomości z 
przypomnieniem o Konkursie. 

12. Nie utworzenie hasła do konta Szkoły a także nie uzupełnienie konta Szkoły w terminie, o którym 
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mowa w pkt. 9 powyżej o dane wskazane w tym punkcie powoduje wykluczenie Szkoły z 

dalszego uczestnictwa w Konkursie. 

13. Przed przystąpieniem do Konkursu Szkoła (tj. osoba upoważniona do reprezentowania Szkoły) 
powinna zapoznać się z niniejszym Regulaminem. 

14. Szkoła (identyfikacja następuje po numerze REGON) może dokonać wyłącznie jednego 
zgłoszenia w trakcie trwania Konkursu. 

15. Szkoła w dowolnym momencie może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie 
wiadomości e-mail na adres: przygotujmylepszyswiat@advalue.pl. Przedmiotowa widomość e-

mail powinna być wysłana z oficjalnego adresu e-mail Szkoły podanego w Formularzu 
Zgłoszeniowym  przez Dyrektora Szkoły lub osobę, której Dyrektor Szkoły udzieli upoważnienia 
z oraz wskazywać dane umożliwiające identyfikację Szkoły podane w Formularzu Zgłoszeniowym 
takie jak: pełna nazwa Szkoły, oficjalny adres e-mail Szkoły.  W przypadku rezygnacji z udziału 
zwycięskiej Szkoły, rezygnacja powoduje utratę prawa do przyznanej Nagrody, która pozostaje 
do dyspozycji Organizatora. 

16. W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia przez Szkołę postanowień niniejszego 
Regulaminu, Organizator ma prawo wykluczyć taką Szkołę z dalszego uczestnictwa w Konkursie. 

17. Szkoły, które nie spełniają warunków niniejszego Regulaminu, w tym Szkoły które nie 
potwierdziły zgłoszenia Szkoły do Konkursu lub których poprawności adresu e-mail nie udało się 
zweryfikować, nie będą rejestrowane w Konkursie, a w razie ujawnienia niespełniania warunków 
Regulaminu po dacie zgłoszenia, nie będą brane pod uwagę w procesie przyznawania Nagród. 

18. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne. 

 

§ 3. Realizacja Zadań konkursowych 

 

1. Konkurs polega na realizacji w okresie trwania Etapu 2  następujących zadań konkursowych: 

w okresie od dnia 01.10.2020 r. do dnia  31.03.2021 r. 

a) przeprowadzenie przez nauczyciela ze Szkoły każdej z czterech lekcji, do których linki 
zostały umieszczone na koncie Szkoły dla każdej klasy wraz z odznaczeniem na koncie 

Szkoły, która lekcja została przeprowadzona zgodnie z poniższymi postanowieniami 

Regulaminu oraz w której klasie, 

b) wykonanie przez dziecko ze Szkoły wraz z rodzicami/rodzicem (rodzic dalej zwany: 
„Uczestnikiem")  zdjęcia przygotowanego rodzinnego posiłku, tj. zdjęcia 
przedstawiającego więcej niż jeden talerz z posiłkiem lub posiłku dla jednej osoby, tj. 
zdjęcia przedstawiającego jeden talerz z posiłkiem oraz zgłoszenie przez nich zdjęcia 

poprzez  Stronę Konkursową zgodnie z poniższymi postanowieniami Regulaminu 

w okresie od dnia 01.10.2020 do dnia 31.10.2020 oraz od dnia 01.03.2021 do dnia 31.03.2021: 

c) wypełnienie przez Uczestnika ankiety dotyczącej nawyków żywieniowych dzieci ze Szkoły 
zamieszczonej na Stronie Konkursowej zgodnie z poniższymi postanowieniami Regulaminu 

oraz zbieraniu przez Szkoły punktów za realizację ww. zadań konkursowych zgodnie z zasadą 
iż: 

a) za odznaczone na koncie Szkoły przeprowadzenia przez nauczyciela każdej z czterech lekcji 

dla każdej klasy Szkoła otrzymuje 100 pkt, przy czym łączna liczba punktów zdobyta przez 
Szkołę za przeprowadzone lekcje zostanie podzielona przez liczbę klas w danej Szkole 
podaną na koncie Szkoły; 

b) za każde dodane do Strony Konkursowej zdjęcie przygotowanego rodzinnego posiłku Szkoła 
otrzymuje 5 pkt, przy czym łączna liczba punktów zdobyta przez Szkołę za przedmiotowe 
zdjęcia zostanie podzielona przez liczbę dzieci w danej Szkole obliczoną na podstawie 
danych umieszczonych na koncie Szkoły; 

c) za każde dodane do Strony Konkursowej zdjęcie przygotowanego posiłku dla jednej osoby 
Szkoła otrzymuję 1 pkt przy czym łączna liczba punktów zdobyta przez Szkołę za 
przedmiotowe zdjęcia zostanie podzielona przez liczbę dzieci w danej Szkole obliczoną na 
podstawie danych umieszczonych na koncie Szkoły; 

mailto:przygotujmylepszyswiat@advalue.pl
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d)  za każdą wypełnioną ankietę Szkoła otrzymuje 1 pkt, przy czym łączna liczba punktów 

zdobyta przez Szkołę za przedmiotowe ankiety zostanie podzielona przez liczbę dzieci w 
danej Szkole obliczoną na podstawie danych umieszczonych na koncie Szkoły. 

2. Aby uzyskać punkty za przeprowadzenie lekcji nauczyciel powinien zgłosić fakt przeprowadzania 
lekcji poprzez odznaczenie na koncie Szkoły w której klasie i którą lekcję przeprowadził. 

3. Liczba przeprowadzonych zgodnie z Regulaminem lekcji, za które każda Szkoła może otrzymać 
punkty to liczba klas I-III podanych w koncie Szkoły razy 4 (słownie: cztery) lekcje. 

4. Aby zgłosić zdjęcie posiłku należy poprzez Stronę Konkursową: 

• wysłać zdjęcie o wadze max. 5 MB i formacie .jpg, lub .png, przedstawiające 
przygotowany posiłek i spełniające wymagania Regulaminu 

• dodać opis z jakich składników składa się posiłek prezentowany na zdjęciu  

• podać numeru telefonu Uczestnika 

• wybrać czy zdjęcie przedstawia posiłek rodzinny czy dla jednej osoby 

• wybrać z listy Szkołę oraz klasę, których dotyczy zgłoszenie zdjęcia  

• zaznaczyć zgodę na wykorzystanie zgodnie z Regulaminem przesłanego zdjęcia  

5. Zdjęcie powinno przedstawiać posiłek, składający się z produktów pochodzenia roślinnego oraz 
którego jednym ze składników będzie składnik roślinny wskazany w danym tygodniu trwania 
Etapu 2 przez Organizatora na Stronie Konkursowej. Na zdjęciu może być widoczny jedynie 
posiłek na talerzu, nie może być widocznych żadnych osób.  

6. Zdjęcie ani jego opis nie mogą przedstawiać/zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści 
sprzecznych z prawem lub z przyjętymi za obowiązujące normami obyczajowymi, nie mogą 

naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich. Osobie 
zgłaszającej zdjęcie powinny przysługiwać stosowne prawa, w tym autorskie, umożliwiające 
zgłoszenie zdjęcia oraz jego publikację na Stronie Konkursowej.  

7. Po dokonaniu zgłoszenia zdjęcia osoba zgłaszająca otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zdjęcia z 
informacją, iż po weryfikacji zdjęcie zgodnie z postanowieniami Regulaminu zostanie 
opublikowane na Stronie Konkursowej, a punkty zostaną przyznane Szkole wskazanej przy 
zgłaszaniu zdjęcia. 

8. Zgłoszone zdjęcie, po weryfikacji przez Komisję Konkursową pod kątem zgodności 

z Regulaminem, będzie opublikowane na Stronie Konkursowej. Organizator zastrzega, że 
weryfikacja może trwać do 15 (słownie: piętnastu) dni roboczych od zgłoszenia zdjęcia.  

9. W przypadku zgłoszenia dwóch lub kilku takich samych lub łudząco podobnych zdjęć punkty 
zostaną przyznane tylko za pierwsze przesłane zdjęcie zgodnie z postanowieniami Regulaminu i 
tylko takie pierwsze zdjęcie zostanie opublikowane na Stronie Konkursowej. 

10. Organizator zastrzega, że zdjęcia, które nie będą spełniały wymogów określonych w niniejszym 
Regulaminie nie będą publikowane w Stronie Konkursowej i nie będą za nie przyznawane Szkole 
punkty. 

11. Każdy Uczestnik zgłaszający zdjęcie może zgłosić dziennie 3 (słownie: trzy) zdjęcia, przy czym 
przez termin jeden Uczestnik Organizator rozumie ten sam numer telefonu podawany przy 
zgłaszanym zdjęciu.  

W ramach Szkoły można dziennie zgłosić tyle zdjęć, jaka jest liczba dzieci w danej Szkole 

wskazana na koncie Szkoły razy 3 (słownie: trzy).  

12. Na Stronie Konkursowej zdjęcia są publikowane w kolejności zgłaszania. Zdjęcia publikowane 

są bez opisów. 

13. Przed wypełnieniem ankiety należy wybrać z listy Szkołę oraz klasę, których dotyczy wypełniana 
ankieta oraz podać swój numer telefonu.   

14. W każdym z następujących okresów od dnia 01.10.2020 do dnia 31.10.2020 oraz od dnia 
01.03.2021 do dnia 31.03.2021 w ramach Szkoły można wypełnić tyle ankiet, jaka jest liczba 

dzieci w danej Szkole obliczona na podstawie danych umieszczonych na koncie Szkoły, przy 
czym jeden Uczestnik może wypełnić w danym okresie tylko jedną ankietę. Przez termin jeden 
Uczestnik Organizator rozumie ten sam numer telefonu podawany przed wypełnianiem ankiety. 

15. Odpowiedzi w ankiecie nie mogą zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych 
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z prawem lub z przyjętymi za obowiązujące normami obyczajowymi, nie mogą naruszać praw 

osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich. Odpowiedzi muszą być 
związane z tematyką ankiety.  

16. Organizator zastrzega, że za odpowiedzi w ankiecie, które nie będą spełniały wymogów 
określonych w Regulaminie nie będą przyznawane punkty dla Szkoły. 

17. Na Stronie Konkursowej publikowany jest także ranking Szkół tworzony według zdobytej liczby 
punktów przez poszczególne Szkoły (nazwa Szkoły oraz liczba punktów). Organizator zastrzega, 
iż ranking aktualizowany jest przy uwzględnieniu  faktu iż zgłoszone realizacji zadań 

konkursowych podlegają po ich zgłoszeniu weryfikacji przez Komisję Konkursową, która może 
trwać do 15 (słownie: piętnastu) dni roboczych od zgłoszenia. 

 

§ 4. Nagrody w Konkursie 

 

1. Nagrodami (dalej: „Nagrody") w Konkursie są: 

a) 5 (słownie: pięć) nagród I stopnia w postaci vouchera online na wyjazd na Zieloną Szkołę 

dla 26 uczniów i 2 nauczycieli zawierający 2 noclegi, wyżywienie (3 posiłki dziennie), 
ubezpieczenie, transport do/z miejsc zielonych szkół, bilety wstępów do atrakcji na miejscu. 
Podmiotem odpowiedzialnym za realizację vouchera jest Ośrodek Działań Ekologicznych 
"Źródła". (dalej „Nagroda I stopnia”); 

b) 5 (słownie: pięć) nagród II stopnia, przy czym każda nagroda II stopnia obejmuje łącznie 
270 (słownie:  dwieście siedemdziesiąt) workoplecaków z nadrukiem przeznaczonych dla 

dzieci z danej zwycięskiej Szkoły  (dalej „Nagroda II stopnia”); 

c) 5 (słownie: pięć) nagród III stopnia w postaci szkolenia dla pracowników Szkoły 
obsługujących szkolną stołówkę lub w razie braku takowych, pracowników 
odpowiedzialnych za aprowizację  w danej zwycięskiej Szkole (dalej „Nagroda III stopnia”). 

Wartość każdej Nagrody obejmująca Nagrodę I stopnia, Nagrodę II stopnia i Nagrodę III 
stopnia wynosi 27.000, 00 (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy) złotych brutto.  

2. Laureaci Nagród nie są uprawnieni do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju, jej 

równowartość pieniężną ani prawa do wyboru Nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości 
Nagród. 

3. Zwycięska Szkoła zobowiązuje się do przekazania zdjęć dokumentujących realizację Nagrody I 
stopnia oraz Nagrody III stopnia lub umożliwienia Organizatorowi sfotografowania i/lub 
sfilmowania realizacji Nagrody I i Nagród III stopnia.  

4. Dla każdej z pierwszych 1000 (słownie: tysiąca) Szkół, które zostały zarejestrowane w Konkursie 

(tj. potwierdziły swój udział w Konkursie, utworzyły hasło do konta Szkoły a także uzupełniły 
swoje konto Szkoły zgodnie z postanowieniami Regulaminu)  Organizator przewidział nagrodę 
gwarantowaną w postaci zestawu 3 (słownie: trzech) plansz naukowych oraz 5 (słownie: pięć) 
saszetek z ziarnami, do wykorzystania podczas lekcji o których mowa w par. 3 ust. 1 pkt a) 
Regulaminu. Nagrody gwarantowane zostaną do dnia 31.12.2020 r. wysłane pocztą lub 
przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres danej Szkoły wskazany w Formularzu 
Zgłoszeniowym. 

 

§ 5. Przyznawanie Nagród 

 

1. Po zakończeniu Etapu 2 Komisja Konkursowa w dniach 01.04.2021r. – 30.04.2021 r. dokona 
ostatecznej weryfikacji punktów zebranych przez poszczególne Szkoły, następnie działając w 
oparciu o tak zweryfikowany ranking Szkół wyłoni zwycięskie Szkoły i przyzna Nagrody.  

2. Szkoły, które zajmą w rankingu miejsca od 1 do 5, uzyskają prawo do otrzymania Nagród, przy 

czym Nagroda I stopnia przeznaczona jest dla klasy, która uzyskała najwięcej punktów w danej 
zwycięskiej Szkole a Nagrody II stopnia dla nie więcej niż 270  dzieci z danej zwycięskiej Szkoły. 

3. W przypadku gdy w rankingu Szkół więcej niż jedna Szkoła uzyska taką samą liczbę punktów, 
prawo do Nagród przyznane zostanie Szkole, która wcześniej otrzymała ostatnie punkty. 

4. Komisja Konkursowa skontaktuje się ze Szkołami, które uzyskały prawo do otrzymania Nagród, 
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za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres email osoby kontaktowej wskazany 

w Formularzu Zgłoszeniowym, nie później niż do dnia 30.04.2021 r. W przedmiotowej 
wiadomości e-mail Organizator poinformuje Szkołę także o tym która z klas uzyskała najwięcej 
punktów w danej zwycięskiej Szkole oraz o  terminie realizacji Nagrody I stopnia to jest o 
terminie wyjazdu na Zieloną Szkołę (termin wyjazdu przypadnie pomiędzy 01.05.2021 r. a 
30.06.2021 r.   

5. Zwycięska Szkoła (Dyrektor nagrodzonej Szkoły lub osoba upoważniona przez Dyrektora 
Szkoły), w ciągu 3 dni od otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4 powyżej, powinien 

potwierdzić przyjęcie Nagród poprzez odpowiedź na otrzymaną wiadomość e-mail. Brak 
potwierdzenia przyjęcia Nagród w terminie lub rezygnacja z przyjęcia z którejkolwiek z Nagród 
powoduje, iż prawo do obydwu Nagród wygasa. 

6. Po otrzymaniu potwierdzenia o którym mowa w ust. 5 powyżej, Nagrody I stopnia tj. voucher 
online na wyjazd na Zieloną Szkołę zostanie przesłany danej Szkole na  adres email osoby 
kontaktowej wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym wraz danymi kontaktowymi do osoby z 

Ośrodka Działań Ekologicznych "Źródła”.  Zwycięska Szkoła podpisze umowę z Ośrodkiem 
Działań Ekologicznych "Źródła” w przedmiocie realizacji wyjazdu na Zielona Szkołę. W przypadku 
przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczególności w przypadku epidemii, wszelkich 

stanów czy zdarzenia w Polsce związanych z zagrożeniem epidemią, realizacja nagrody może 
zostać przeniesiona w czasie. W takim przypadku nowy termin realizacji zostanie indywidualnie 
ustalony z daną zwycięską Szkołą.  

7. Jeżeli Szkoła prowadzona jest w formie jednoosobowej, pozarolniczej działalności gospodarczej 

i jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego, Nagroda dla takiej Szkoły będzie podlegać 
zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych (10%), Organizator doda do 
wartości nagrody uzyskanej w Konkursie nagrodę pieniężną w wysokości 11,1111% wartości 
brutto Nagrody. Przed wydaniem nagród Organizator pobierze od takiej Szkoły - jako Laureata 
Konkursu - zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z przepisami prawa. 
Pobrany podatek zostanie odprowadzany przez Organizatora jako płatnika podatku 
zryczałtowanego na konto właściwego urzędu skarbowego. Nagrodzona Szkoła nie ma prawa 

żądania wypłaty dodatkowej nagrody pieniężnej. 

8. Nagrody II stopnia dla dzieci ze zwycięskich Szkół zostaną wysłane pocztą lub przesyłką 
kurierską na koszt Organizatora pod adres zwycięskiej Szkoły wskazany przez w Formularzu 
Zgłoszeniowym do dnia 31.08.2021 r. 

9. Termin realizacji Nagrody III stopnia Organizator ustali indywidualnie z każdą z pięciu 

nagrodzonych Szkół (tj. Dyrektorem nagrodzonej Szkoły lub osobą upoważnioną przez 

Dyrektora Szkół). Nagrody III stopnia zostaną zrealizowane na terenie zwycięskich Szkół do dnia 
31.08.2021 r. 

10. Nagrody, które nie zostaną wydane w Konkursie, pozostają do dyspozycji Organizatora. 

11. Po podpisaniu ze zwycięskimi Szkołami umów przez Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” w 
przedmiocie realizacji Nagród I stopnia ostateczna lista laureatów Konkursu (nazwa i adres 
Szkoły) zostanie opublikowana na Stronie Konkursowej do dnia 30.09.2021 r. 

 

§ 6. Prawa własności intelektualnej 

 

1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą zdjęcia 
(dalej „Utwór”), w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.) oraz że przysługują mu pełne autorskie 
prawa majątkowe do Utworu. W razie gdyby takie zapewnienie okazało się nieprawdziwe, 

Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność z tego tytułu.  

2. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w Regulaminie celem, dla którego Utwory 
zostaną wykorzystane przez Organizatora lub Sponsora. 
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§ 7. Przetwarzanie danych osobowych 

 

1. Administratorem danych osobowych pozyskanych w trakcie trwania Konkursu jest Unilever 
Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa. Kontakt z 
inspektorem ochrony danych Administratora danych osobowych  e-mail: 
privacy.pl@unilever.com.  Administrator danych osobowych powierzy Organizatorowi 
przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartej z nim umowy o powierzeniu 
przetwarzania danych osobowych. 

2. Organizator w imieniu Administratora danych osobowych / Administrator danych osobowych 
informuje, że dane osobowe pozyskane przez administratora danych osobowych to: a) w 
przypadku Dyrektora Szkoły/osoby upoważnionej przez Dyrektora Szkoły zgłaszającej Szkołę do 
Konkursu: imię i nazwisko, numer telefonu, b) w przypadku osoby kontaktowej:  imię i nazwisko, 
numer telefonu, e-mail, stanowisko w Szkole c) w przypadku osoby zgłaszającej zdjęcia do 
Konkursu numer telefonu, d) w przypadku osoby wypełniającej ankietę: numer telefonu, e) w 

przypadku złożenia reklamacji dane podane w reklamacji (w tym imię, nazwisko, adres do 
korespondencji oraz numer telefonu komórkowego). 

3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, 
wyłącznie w celu związanym z przeprowadzeniem przedmiotowego Konkursu, tj. w celu 
przyjmowania zgłoszeń Szkół do Konkursu, zgłoszeń realizacji zadań konkursowych i 
przyznawanie za ich realizacje punktów, przesyłania wiadomości e-mail o których mowa w par. 
2 ust. 11 Regulaminu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych 

obowiązków prawnych ciążących na organizatorze w związku z organizacją Konkursu. Dane 
osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a), pkt. c) art. 6 ust. 1 pkt f) 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 („RODO”) oraz przepisów 
powszechnie obowiązujących. 

4. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do tych danych oraz 
otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania) usunięcia, ograniczenia ich 
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich 
przeniesienia, prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzać 
dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

W celu realizacji w/w praw należy kontaktować się mailowo na adres privacy.pl@unilever.com.  
Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do 
organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że 
administrator danych przetwarza je niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do uczestniczenia w 
Konkursie (tj. zgłoszenia Szkoły, realizacji zadań konkursowych i przyznawanie za ich realizacje 
punktów) lub rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji.  

6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania. 

7. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom i organom, którym administrator danych 
osobowych jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak również mogą zostać podmiotom 
świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów 
informatycznych i/lub Strony Konkursowej, w których gromadzone są dane osobowe a także 

podmiotom obsługującym administratora danych osobowych i organizatora prawnie i księgowo. 

8. Czas, przez jaki Administrator danych osobowych będzie przechowywać dane osobowe, zależy 
od tego, w jakim celu je przetwarza: (i) w przypadku udzielonej zgody na przetwarzanie danych 
osobowych – do czasu realizacji celu zgody lub jej odwołania, w zależności od tego co nastąpi 
wcześniej, (ii) w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń Administratora danych 
osobowych  lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do czasu przedawnienia 

potencjalnych roszczeń, (iii) w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 
Administratorze danych osobowych – przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują 
przechowywanie dokumentacji i wypełnianie obowiązków z nich wynikających.  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.POL&toc=OJ:L:2016:119:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.POL&toc=OJ:L:2016:119:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.POL&toc=OJ:L:2016:119:TOC
mailto:privacy.pl@unilever.com
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§ 8. Postępowanie reklamacyjne 

 

1. Niezależnie i bez wpływu na przewidzianą przepisami powszechnie obowiązującego prawa 
odpowiedzialność Organizatora w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, można zgłaszać 
do Organizatora wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu. 

2. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu oraz wad Nagród powinny być zgłaszane najpóźniej 
w terminie do 31.10.2021 r. w formie pisemnej na adres Organizatora: Advalue Sp. z o.o. 
Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: „Reklamacja – Przygotujmy 

lepszy świat” lub w formie wiadomości email na adres poczty elektronicznej: 
przygotujmylepszyswiat@advalue.pl  z dopiskiem o treści: „Reklamacja – Przygotujmy lepszy 
świat”. 

3. Reklamacja powinna zawierać w przypadku gdy zgłasza ją Szkoła nazwę Szkoły, jej adres, adres 
e-mail podany w Formularzu Zgłoszeniowym a w pozostałych przypadkach: imię i nazwisko, 
adres do korespondencji osoby zgłaszającej, a także inne dane umożliwiające zidentyfikowanie 

osoby jako biorącej udział w realizacji zdań konkursowych (np.: numer telefon podany przy 
zgłaszaniu zdjęć do Konkursu) oraz pełną nazwę Szkoły i jej adres. W reklamacji powinny zostać 

również wskazane okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji. 

4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową. 

5. Komisja Konkursową rozpatrzy reklamację w terminie 21 dni. W przypadku reklamacji 
przesłanych pocztą, decyduje data stempla pocztowego, zaś w przypadku reklamacji 
przesłanych na adres poczty elektronicznej, data otrzymania wiadomości.  

6. Zgłaszający reklamację otrzyma decyzję Komisji Konkursowej na piśmie. 

 

§ 9. Postanowienia Końcowe 

 

1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu, z następujących ważnych 
przyczyn: 

a) wprowadzenie zmiany mającej na celu uniemożliwienie udziału w Konkursie w sposób 

sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia 

społecznego lub niniejszym Regulaminem; 

b) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mająca wpływa na Konkurs lub treść 
Regulaminu; 

c) wykonanie obowiązku wynikającego z obowiązujących przepisów prawa, prawomocnego 
orzeczenia sądu lub decyzji organu administracji;  

W przypadkach o których mowa w lit. b) i c) powyżej Organizatorowi przysługuje również prawo 
do przerwania lub zawieszenia Konkursu lub do jego wcześniejszego zakończenia. W przypadku 
zaistnienia takiej sytuacji Organizator opublikuje stosowną informację na Stronie Konkursowej 
oraz wyśle stosowną informację na adres e-mali Szkoły wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym. 
Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać 
praw już nabytych przez Szkoły czy Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu. 
Zmiany Regulaminu będą wchodzić w życie w terminie 1 dnia od dnia publikacji na Stronie 

Konkursowej. 

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:przygotujmylepszyswiat@advalue.pl
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ANEKS NR 1 

DO REGULAMINU KONKURSU  

„Przygotujmy lepszy świat” 

 

§ 1 

Organizator  postanowił  zmienić  Regulamin  konkursu „Przygotujmy lepszy świat” („Regulamin”) 
w ten sposób, że: 

 

1. § 2 ust. 2 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:  

Konkurs jest podzielony na 4 etapy (dalej „Etapy”): 

Etap 1 – zgłaszania Szkół do Konkursu: 3.08.2020 r. – 30.09.2020 r., przy czym po 
upływie tego okresu formularz zgłoszeniowy, o którym mowa w ust. 4 poniżej 
znajdujący się na Stronie Konkursowej zostanie ukryty. 

Etap 2 – realizacja zadań konkursowych wskazanych w § 3 Regulaminu oraz zbieranie 

punktów przez Szkoły za zrealizowane zgodnie z Regulaminem zadania konkursowe: 
17.10.2020 r. – 31.03.2021 r.  

Etap 3 – wyłonienie zwycięskich Szkół: 1.04.2021 r. – 30.04.2021r.  

Etap 4 – wydanie nagród: 01.05.2021r. – 31.08.2021 r. 

 

2. § 2 ust. 10 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:  

Na koncie Szkoły wraz z dodawaniem klas przez osobę kontaktową będą pojawiały się 

dodawane klasy oraz linki do pobrania lekcji do przeprowadzenia przez nauczyciela ze 
Szkoły w danej klasie. Linki będą aktywne od 01.09.2020 r., a funkcja odznaczania 
lekcji, jako przeprowadzonej będzie aktywna dopiero w okresie od dnia 17.10.2020 r. 
do dnia 31.03.2021 r. 

 

3. § 2 ust. 11 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:  

W okresie od dnia 01.09.2020 r. do dnia 31.03.2021 r. osoba kontaktowa raz w 

miesiącu otrzymywać może na adres e-mail o którym mowa w ust. 4 powyżej 
wiadomości z przypomnieniem o Konkursie. 

 

4. § 3 ust. 1 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:  

Konkurs polega na realizacji w okresie trwania Etapu 2  następujących zadań 
konkursowych: 

w okresie od dnia 17.10.2020 r. do dnia  31.03.2021 r. 

a) przeprowadzenie przez nauczyciela ze Szkoły każdej z czterech lekcji, do których 
linki zostały umieszczone na koncie Szkoły dla każdej klasy wraz z odznaczeniem na 
koncie Szkoły, która lekcja została przeprowadzona zgodnie z poniższymi 
postanowieniami Regulaminu oraz w której klasie, 

b) wykonanie przez dziecko ze Szkoły wraz z rodzicami/rodzicem (rodzic dalej zwany: 

„Uczestnikiem")  zdjęcia przygotowanego rodzinnego posiłku, tj. zdjęcia 

przedstawiającego więcej niż jeden talerz z posiłkiem lub posiłku dla jednej osoby, 
tj. zdjęcia przedstawiającego jeden talerz z posiłkiem oraz zgłoszenie przez nich 
zdjęcia poprzez  Stronę Konkursową zgodnie z poniższymi postanowieniami 
Regulaminu 

w okresie od dnia 17.10.2020 r. do dnia 15.11.2020 r. oraz od dnia 01.03.2021r. do 
dnia 31.03.2021r.: 

c) wypełnienie przez Uczestnika ankiety dotyczącej nawyków żywieniowych dzieci ze 

Szkoły zamieszczonej na Stronie Konkursowej zgodnie z poniższymi 
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postanowieniami Regulaminu 

oraz zbieraniu przez Szkoły punktów za realizację ww. zadań konkursowych zgodnie z 
zasadą iż: 

a) za odznaczone na koncie Szkoły przeprowadzenia przez nauczyciela każdej z 
czterech lekcji dla każdej klasy Szkoła otrzymuje 100 pkt, przy czym łączna liczba 
punktów zdobyta przez Szkołę za przeprowadzone lekcje zostanie podzielona przez 
liczbę klas w danej Szkole podaną na koncie Szkoły; 

b) za każde dodane do Strony Konkursowej zdjęcie przygotowanego rodzinnego 

posiłku Szkoła otrzymuje 5 pkt, przy czym łączna liczba punktów zdobyta przez 
Szkołę za przedmiotowe zdjęcia zostanie podzielona przez liczbę dzieci w danej 
Szkole obliczoną na podstawie danych umieszczonych na koncie Szkoły; 

c) za każde dodane do Strony Konkursowej zdjęcie przygotowanego posiłku dla jednej 
osoby Szkoła otrzymuję 1 pkt przy czym łączna liczba punktów zdobyta przez 
Szkołę za przedmiotowe zdjęcia zostanie podzielona przez liczbę dzieci w danej 

Szkole obliczoną na podstawie danych umieszczonych na koncie Szkoły; 

d) za każdą wypełnioną ankietę Szkoła otrzymuje 1 pkt, przy czym łączna liczba 

punktów zdobyta przez Szkołę za przedmiotowe ankiety zostanie podzielona przez 
liczbę dzieci w danej Szkole obliczoną na podstawie danych umieszczonych na 
koncie Szkoły. 

 

5. § 3 ust. 14 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:  

W każdym z następujących okresów od dnia 17.10.2020 r. do dnia 15.11.2020 r. oraz 
od dnia 01.03.2021 do dnia 31.03.2021 w ramach Szkoły można wypełnić tyle ankiet, 
jaka jest liczba dzieci w danej Szkole obliczona na podstawie danych umieszczonych na 
koncie Szkoły, przy czym jeden Uczestnik może wypełnić w danym okresie tylko jedną 
ankietę. Przez termin jeden Uczestnik Organizator rozumie ten sam numer telefonu 
podawany przed wypełnianiem ankiety. 

 

6. § 4 ust. 1 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:  

Nagrodami (dalej: „Nagrody") w Konkursie są: 

a) 5 (słownie: pięć) nagród I stopnia w postaci vouchera online na wyjazd na Zieloną 
Szkołę dla 26 uczniów i 2 nauczycieli zawierający 2 noclegi, wyżywienie (3 posiłki 
dziennie), ubezpieczenie, transport do/z miejsc zielonych szkół, bilety wstępów do 
atrakcji na miejscu. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację vouchera jest 

Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła". (dalej „Nagroda I stopnia”); 

b) 5 (słownie: pięć) nagród II stopnia, przy czym każda nagroda II stopnia obejmuje 
łącznie 270 (słownie:  dwieście siedemdziesiąt) workoplecaków z nadrukiem  
przeznaczonych dla dzieci z danej zwycięskiej Szkoły  (dalej „Nagroda II stopnia”); 

c) 5 (słownie: pięć) nagród III stopnia w postaci szkolenia dla pracowników Szkoły 
obsługujących szkolną stołówkę lub w razie braku takowych, pracowników 
odpowiedzialnych za aprowizację  w danej zwycięskiej Szkole (dalej „Nagroda III 

stopnia”). 

Wartość każdej Nagrody obejmująca Nagrodę I stopnia, Nagrodę II stopnia i Nagrodę III 
stopnia wynosi 28 000, 00 (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy) złotych brutto. 

 

§ 2 

Pozostałe warunki Regulaminu pozostają bez zmian. 

 

§ 3  

Aneks wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
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ANEKS NR 2 

DO REGULAMINU KONKURSU  

„Przygotujmy lepszy świat” 

 

§ 1 

Organizator  postanowił  zmienić  Regulamin  konkursu „Przygotujmy lepszy świat” („Regulamin”) 
w ten sposób, że: 

 

1. § 2 ust. 2 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:  

Konkurs jest podzielony na 4 etapy (dalej „Etapy”): 

Etap 1 – zgłaszania Szkół do Konkursu: 3.08.2020 r. – 30.09.2020 r., przy czym po 
upływie tego okresu formularz zgłoszeniowy, o którym mowa w ust. 4 poniżej 
znajdujący się na Stronie Konkursowej zostanie ukryty. 

Etap 2 – realizacja zadań konkursowych wskazanych w § 3 Regulaminu oraz zbieranie 

punktów przez Szkoły za zrealizowane zgodnie z Regulaminem zadania konkursowe: 
26.10.2020 r. – 31.03.2021 r.  

Etap 3 – wyłonienie zwycięskich Szkół: 1.04.2021 r. – 30.04.2021r.  

Etap 4 – wydanie nagród: 01.05.2021r. – 31.08.2021 r. 

 

2. § 2 ust. 8 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:  

Po potwierdzeniu przez Szkołę zgłoszenia do Konkursu zgodnie z  ust. 7 powyżej. na 

adres e-mail osoby kontaktowej podany w Formularzu Zgłoszeniowym wysyłany 
zostanie e-mail z informacją o pozytywnej weryfikacji zgłoszenia wraz z linkiem do konta 
Szkoły, który umożliwi utworzenie hasła do konta Szkoły. Link pozostaje aktywny do 
dnia 25.10.2020 r.   

 

3. § 2 ust. 9 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:  

Najpóźniej do dnia 25.10.2020 r. osoba kontaktowa musi utworzyć hasło do konta 

Szkoły (login to: oficjalny adres e-mail Szkoły podany w Formularzu Zgłoszeniowym) a 
także uzupełnić konto Szkoły o dodatkowe dane tj.: swoje dane jako osoby kontaktowej 
(imię i nazwisko), swój numer telefonu,  i stanowisko w Szkole a także dane o klasach i 
liczbie dzieci w poszczególnych klasach. Organizator zastrzega sobie prawo 
zweryfikowania przedmiotowych danych w każdym momencie trwania Konkursu. 

 

4. § 2 ust. 10 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:  

Na koncie Szkoły wraz z dodawaniem klas przez osobę kontaktową będą pojawiały się 
dodawane klasy oraz linki do pobrania lekcji do przeprowadzenia przez nauczyciela ze 
Szkoły w danej klasie. Linki będą aktywne od 01.09.2020 r., a funkcja odznaczania 
lekcji, jako przeprowadzonej będzie aktywna dopiero w okresie od dnia 26.10.2020 r. 
do dnia 31.03.2021 r. 

 

5. § 3 ust. 1 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:  

Konkurs polega na realizacji w okresie trwania Etapu 2  następujących zadań 
konkursowych: 

w okresie od dnia 26.10.2020 r. do dnia  31.03.2021 r. 

a) przeprowadzenie przez nauczyciela ze Szkoły każdej z czterech lekcji, do których 
linki zostały umieszczone na koncie Szkoły dla każdej klasy wraz z odznaczeniem na 
koncie Szkoły, która lekcja została przeprowadzona zgodnie z poniższymi 

postanowieniami Regulaminu oraz w której klasie, 
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b) wykonanie przez dziecko ze Szkoły wraz z rodzicami/rodzicem (rodzic dalej zwany: 

„Uczestnikiem")  zdjęcia przygotowanego rodzinnego posiłku, tj. zdjęcia 
przedstawiającego więcej niż jeden talerz z posiłkiem lub posiłku dla jednej osoby, 
tj. zdjęcia przedstawiającego jeden talerz z posiłkiem oraz zgłoszenie przez nich 
zdjęcia poprzez  Stronę Konkursową zgodnie z poniższymi postanowieniami 
Regulaminu 

w okresie od dnia 26.10.2020 r. do dnia 22.11.2020 r. oraz od dnia 01.03.2021r. do 
dnia 31.03.2021r.: 

c) wypełnienie przez Uczestnika ankiety dotyczącej nawyków żywieniowych dzieci ze 
Szkoły zamieszczonej na Stronie Konkursowej zgodnie z poniższymi 
postanowieniami Regulaminu 

oraz zbieraniu przez Szkoły punktów za realizację ww. zadań konkursowych zgodnie z 
zasadą iż: 

a) za odznaczone na koncie Szkoły przeprowadzenia przez nauczyciela każdej z 

czterech lekcji dla każdej klasy Szkoła otrzymuje 100 pkt, przy czym łączna liczba 
punktów zdobyta przez Szkołę za przeprowadzone lekcje zostanie podzielona przez 

liczbę klas w danej Szkole podaną na koncie Szkoły; 

b) za każde dodane do Strony Konkursowej zdjęcie przygotowanego rodzinnego 
posiłku Szkoła otrzymuje 5 pkt, przy czym łączna liczba punktów zdobyta przez 
Szkołę za przedmiotowe zdjęcia zostanie podzielona przez liczbę dzieci w danej 
Szkole obliczoną na podstawie danych umieszczonych na koncie Szkoły; 

c) za każde dodane do Strony Konkursowej zdjęcie przygotowanego posiłku dla jednej 
osoby Szkoła otrzymuję 1 pkt przy czym łączna liczba punktów zdobyta przez 
Szkołę za przedmiotowe zdjęcia zostanie podzielona przez liczbę dzieci w danej 
Szkole obliczoną na podstawie danych umieszczonych na koncie Szkoły; 

d) za każdą wypełnioną ankietę Szkoła otrzymuje 1 pkt, przy czym łączna liczba 
punktów zdobyta przez Szkołę za przedmiotowe ankiety zostanie podzielona przez 
liczbę dzieci w danej Szkole obliczoną na podstawie danych umieszczonych na 

koncie Szkoły. 

 

6. § 3 ust. 14 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:  

W każdym z następujących okresów od dnia 26.10.2020 r. do dnia 22.11.2020 r. oraz 
od dnia 01.03.2021 do dnia 31.03.2021 w ramach Szkoły można wypełnić tyle ankiet, 
jaka jest liczba dzieci w danej Szkole obliczona na podstawie danych umieszczonych na 

koncie Szkoły, przy czym jeden Uczestnik może wypełnić w danym okresie tylko jedną 
ankietę. Przez termin jeden Uczestnik Organizator rozumie ten sam numer telefonu 
podawany przed wypełnianiem ankiety. 

 

§ 2 

Pozostałe warunki Regulaminu pozostają bez zmian. 

 

§ 3  

Aneks wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 


