Skarżysko Kamienna dn 15.01.2021

Regulamin konkursu dla dorosłych pn;
„Nie marnuj tego-czyli moja domowa karta menu,,
Program Edukacyjny w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2020
§.1
CELE KONKURSU
Celem konkursu jest;
- zachęcenie dorosłych, zwłaszcza osoby przygotowujące posiłki dla całej rodziny do
aktywności w ramach programu edukacyjnego, o nie marnowaniu żywności, oraz
zwrócenie uwagi, że planowanie w żywieniu, z wykorzystaniem różnych produktów , ma
duży wpływ na zdrowie całej rodziny, na budżet rodzinny, oraz zapobiega wyrzucaniu
żywności na śmietnik, a tym samym, czyni dorosłych odpowiedzialnych, za losy naszej
planety
-ułożenie domowej karty menu na cały tydzień ( od poniedziałku do poniedziałku) z
wykorzystaniem różnych produktów z domowej spiżarni, produktów,, wczorajszych,, oraz
produktów pochodzących z POPŻ

§.2
Założenia organizacyjne
1.Organizatorem konkursu jest, ŚZW PKPS w Kielcach, z siedzibą w Skarżysko- Kamienna, ul.
Jodłowa 47.
2.Fundatorem nagród w powyższym konkursie w postaci; karnetów do salonów beauty, na
zabiegi; nowoczesny manicure, koloryzacja włosów, zestawów kosmetyków, zestawów
sportowych, książek w tym książek kulinarnych i prozdrowotnych, jest; ŚZW PKPS w
Kielcach.
3.Konkurs prowadzony jest na terenie województwa świętokrzyskiego w okresie od 15
stycznia 2021 do 30 maja 2021 . Informacje o konkursie zostaną opublikowane na stronie
internetowej; www.swietokrzyskie.pkps.org.pl, dystrybuowane w formie ulotek,
umieszczone na tablicach informacyjnych, we wszystkich punktach dystrybucji żywności, w
magazynach głównych, oraz jednostkach OPS, współpracujących w ramach Podprogramu
2020.

4.Konkurs jest otwarty dla wszystkich dorosłych, korzystających z POPŻ w ramach
Podprogramu 2020, nie korzystających z takich samych działań z innych programów
pomocowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
5.Przedmiotem konkursu indywidualnego jest, przygotowanie przez ,,gospodynie domowe,,
ale również i mężczyzn zajmujących się przygotowaniem posiłków dla całej rodziny, ułożenie
całotygodniowej, atrakcyjnej i różnorodnej karty menu, atrakcyjnej dla wszystkich
członków rodziny, z wykorzystaniem różnych produktów, również tych wczorajszych, oraz
produktów pochodzących z domowej spiżarni i produktów z POPŻ
6.Powyższy konkurs ,,Nie marnuj tego-czyli moja domowa karta menu,, stanowi część
programu edukacyjnego ,, Znam zasady jestem klawy-czyli jakie są zasady nie marnowania
żywności i dlaczego nie powinniśmy jej marnować,,- zaplanowanego w ramach Działań
Towarzyszących w Podprogramie 2020.
7. Prace konkursowe w postaci menu, mogą być wykonane na formacie A4 w wordzie,
podpisane ( imię i nazwisko, telefon kontaktowy) i przesłane na adres email;pkps.kielce@wp.pl w wyznaczonym terminie. Prace po terminie nie będą oceniane.
7.1.Organizator zastrzega sobie prawo przekazania prac osobom trzecim, oraz do ich
częściowej lub całościowej publikacji na stronie internetowej, po wyłonieniu zwycięzców.
7.2. Uczestnik akceptuje warunki konkursu i wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych , zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych ( RODO ) z
dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (
Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 ) . Na podstawie art.6 ust.1 lit. a RODO, prosimy o przesłanie w emailu klauzuli zgody o treści :
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( imienia, nazwiska, wizerunku,
danych kontaktowych ) przez, Świętokrzyski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy
Społecznej w Kielcach, w Podprogramie POPŻ z 2014-2020.
/podpis uczestnika konkursu /
§.3
Ocena prac
1. W konkursie, spośród wszystkich nadesłanych prac pn,, Moja domowa karta menu,,
(całotygodniowa karta menu), wyłonionych zostanie przez Jury, 10 najciekawszych
propozycji menu, które zostaną nagrodzone nagrodami.
2.Ocenie podlegać będą;
-zgodność z tematyką konkursu, innowacyjność kulinarna
-różnorodność zastosowanych produktów

-jakość i estetyka przesłanych kart menu
Prace będą poddane ocenie Jury , którego skład zostanie ustalony przez
Organizatora. Obrady Jury odbędą się w określonej przez Organizatora dacie ,nie
później niż do 30 czerwca 2021. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich
uczestników.

§.4
Termin nadsyłania prac i wręczenie nagród
1. Daty rozpoczęcia i zakończenia konkursu;
-informacja o konkursie od 15/01/2021-do 30/05/2021
- nadsyłanie prac od, 30/02/2021- do 30/05/2021
- ogłoszenie listy nagrodzonych, 30/06/2021
-wręczenie 15 nagród głównych, dla zwycięzców konkursu; 07/2021
2.Prace na konkurs, można wysłać pocztą na adres siedziby; ŚZW PKPS 26-110 Skarżysko
Kamienna, ul.Jodłowa 47 z dopiskiem ,,konkurs,, lub drogą meilową na adres;
pkps.kielce@wp.pl
§.5
Postanowienia końcowe
1.Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności
zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody.
Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie.
2.Przesłanie zgłoszenia/pracy, jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
Regulaminu.
3.Decyzje nie objęte regulaminem, podejmuje Organizator.
4.Regulamin konkursu, dostępny jest w siedzibie ŚZW PKPS w Skarżysku-Kamiennej,
ul.Jodłowa 47, na stronie internetowej; www.swietokrzyskie.pkps.org.pl, w punktach
dystrybucji żywności, OPS-ach, wysyłany drogą elektroniczną na adres e-mail,
zainteresowanym osobom, beneficjentom POPŻ.

