REGULAMIN „KONKURSU WIEDZY O GMO DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW SZKÓŁ
GASTRONOMICZNYCH W POLSCE”

§1.
POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Organizatorami konkursu realizowanego pod nazwą „Konkurs wiedzy o GMO dla uczniów i
studentów szkół gastronomicznych w Polsce” (zwanego dalej: „Konkursem”) jest
Stowarzyszenie Federacja Zielonych Grupa Krakowska (ul. Teligi 10/39, 30-835 Kraków,
NIP 676 21 22 710) oraz Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich, (ul. Pomorska 40, 90-001
Łódź, NIP (zwani dalej: „Organizatorami”), w ramach Projektu „Znakować znaczy wiedzieć”
realizowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Partnerem Konkursu są
Restauracje Kręglickich (Chianti i Opasły Tom) zwane dalej „Partnerem”.
2. Celem konkursu jest budowanie świadomości konsumenckiej związanej ze znakowaniem
żywności pod kątem GMO (Organizmów Modyfikowanych Genetycznie). Konkurs skierowany
jest do pełnoletnich uczniów szkół o profilu gastronomicznym.
3. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na stronie internetowej
Organizatorów: https://chcewiedziec.pl/konkurs/
4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej https://chcewiedziec.pl/konkurs/
5. Konkurs rozpoczyna się w dniu 14.06.2017 r. o godz. 12:00 i trwa do dnia 23.06.2017 r. do
godz. 12:00, (zwany dalej: „Czas trwania konkursu”).
6.

Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu oraz nad przestrzeganiem niniejszego
Regulaminu w trakcie trwania Konkursu będą czuwać Organizatorzy.

7. Organizatorzy uprawnieni są do:
a. rozstrzygania wszelkich spraw związanych z przebiegiem Konkursu oraz interpretacją
Regulaminu,
b. przyznawania nagród,
c. dokonania oceny zadań wykonanych przez uczestników w ramach Konkursu,
d. wykluczenia uczestnika z Konkursu w wypadku naruszenia przez niego Regulaminu.
§2.
UCZESTNICY KONKURSU
1. Konkurs skierowany jest do pełnoletnich uczniów szkół o profilu gastronomicznym w Polsce.
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2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zapoznanie się z materiałami dostępnymi na
stronie https://chcewiedziec.pl/konkurs/ oraz odpowiedzenie na pytania quizu znajdujące
pod adresem https://chcewiedziec.pl/konkurs/quiz/. Wymagane jest zapoznanie się treścią
niniejszego Regulaminu, co równocześnie oznacza jego akceptację.
3.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy lub współpracownicy Organizatorów oraz
Partnera.

4. Uczestnik przystępując do Konkursu, tj. przystępując do quizu, o którym mowa w ust. 2
powyżej, oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i go akceptuje oraz
wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów Konkursu.
5. Przystępując do konkursu Uczestnik potwierdza również, że spełnia wszystkie warunki, które
uprawniają go do udziału w Konkursie.
§3.
ZASADY KONKURSU
1. Udział w konkursie wymaga:
a. podania danych osobowych obejmujących: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu,
nazwę szkoły
b. wypełnienia, podpisania i przesłania Organizatorom oryginału dokumentu:
Formularz_zgloszeniowy_Konkurs_wiedzy_o_GMO_dla_uczniow_i_studentow_szkol_gas
tronomicznych_w_Polsce na adres Instytutu Spraw Obywatelskich - ul. Pomorska 40, 91408, Łódź lub skanu podpisanego dokumentu na adres e-mailowy:
przemyslaw.stanczak@inspro.org.pl (UWAGA! Dokument należy przesłać w czasie
trwania konkursu, czyli do 23 czerwca br.)
c. potwierdzenia pełnoletności oraz
d. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Konkursu przez
Organizatorów w celach zgodnych z działalnością statutową Organizatorów
e. wyrażenia zgody na upublicznienie imienia i nazwiska Uczestnika Konkursu w przypadku
wygrania Konkursu (równoznaczne z zatwierdzeniem „Polityki prywatności”)
2. Quiz będzie składał się z 20 pytań z trzema odpowiedziami do wyboru (pytania zamknięte
jednokrotnego wyboru).
3.

Każdy uczestnik ma możliwość maksymalnie dwukrotnego podejścia do quizu.

4. Czas trwania quizu od momentu przystąpienia do niego wynosi 30 min.
5. Pytania będące częścią składową quizu będą pobierane losowo z bazy pytań przygotowanych
przez Organizatorów.
6. Organizatorzy wybiorą 5 Zwycięzców, którzy mieli najwyższą punktację w quizie i najkrótszy
czas rozwiązania zadań (czas liczony w sekundach).
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7.

W przypadku sytuacji zdobycia przez Uczestników jednakowej liczby punktów w
jednakowym czasie, Organizatorzy dokonają losowania spośród tych Uczestników.

8.

Organizatorzy ogłoszą listę Zwycięzców do dnia 25.06.2017r. do godz. 23.59 na stronie
www.chcewiedziec.pl.

9. Nagrodami dla Zwycięzców są:
a. za pierwsze miejsce: 2-dniowy staż w restauracji Chianti Kręglickich (ul. Foksal 17, 00372 Warszawa) w dniach 28-29.06.2017 r. oraz nagroda rzeczowa: Robot
wieloczynnościowy Bosch MUM52130BN. UWAGA! Warunkiem otrzymania nagrody za
pierwsze miejsce jest wzięcie udziału w stażu.
b. za drugie miejsce nagroda rzeczowa: Wyciskarka do soku Eldom Perfect Juicer PJ400
c. za trzecie miejsce nagroda rzeczowa: Komplet noży Gerlach Modern Black
d. za czwarte miejsce nagroda rzeczowa: Parowar Philips HD9140
e. za piąte miejsce nagroda rzeczowa: Dzbanek filtrujący Brita Elemaris Cool
10. Nagrody rzeczowe będzie można odebrać w siedzibie Instytutu Spraw Obywatelskich (Łódź,
ul. Pomorska 40) lub zostaną wysłane pocztą kurierską pod wskazane przez Zwycięzców
adresy (maksymalnie 14 dni roboczych po ogłoszeniu wyników Konkursu). UWAGA! Nagrodę
za zajęcie pierwszego miejsca będzie można odebrać tylko podczas stażu, gdyż jej
otrzymanie wiąże się z koniecznością wzięcia udziału w stażu.
11. Przyznawane w Konkursie Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną jak
i przekazaniu osobom trzecim.
12. Będący jednym z elementów nagrody za zdobycie pierwszego miejsca w Konkursie 2-dniowy
staż (zwany dalej „Stażem”) w Restauracji odbywa się na następujących zasadach:
a. Organizatorzy zapewniają Zwycięzcy zwrot kosztów przejazdu (Szczegóły w załączniku
„Formularz zwrotu kosztów dojazdu na Staż”)
b. Organizatorzy zapewniają Zwycięzcy 2 (słownie: dwa) noclegi w Warszawie w miejscu
wskazanym przez Organizatorów
c. Organizatorzy oraz Partner nie zapewniają Zwycięzcy ubezpieczenia z tytułu przejazdu i
uczestnictwa w Stażu (obecności w Restauracji).
d. Zwycięzca – Uczestnik Stażu ma świadomość, iż stan jego zdrowia jest dobry i nie ma
żadnych dla niego przeciwwskazań by uczestniczyć w Stażu organizowanym przez
Organizatorów i Partnera
e. Uczestnik Stażu organizowanego przez Organizatorów i Partnera ma świadomość, iż
może być narażony na uszkodzenia ciała wynikające z udziału w Stażu
f. Uczestnik Stażu jest zobowiązany do posiadania własnego ubezpieczenia zdrowotnego i z
tego tytułu nie będzie względem Organizatorów i Partnera rościł praw do odszkodowania
za uszczerbek na zdrowiu, mogący mieć miejsce podczas Stażu.
g. Uczestnik Stażu organizowanego przez Organizatorów i Partnera nie będzie
występował z tego tytułu z roszczeniami dotyczącymi punktu e. oraz punktu f.
Regulaminu przeciwko Organizatorom i Partnerowi w jakimkolwiek charakterze, z
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wyjątkiem sytuacji, gdy uszczerbek na zdrowiu lub szkoda materialna będzie wynikiem
umyślnego działania Organizatorów lub Partnera
§4.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnicy Konkursu mają prawo do wglądu w swoje dane, prawo do ich poprawiania i
uzupełniania. Przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu jest zgodne z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U.nr 101 z 2002
roku, poz. 926 z późn. zm.). Organizatorzy są administratorem danych osobowych.
2. Regulamin oraz wszystkie postanowienia i informacje Organizatorów istotne dla organizacji i
przebiegu
Konkursu,
ogłasza
się
na
stronie
internetowej
www.chcewiedziec.pl/regulamin_konkursu.
3. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym Regulaminie wszelkie informacje i
oświadczenia Organizatorów skierowane wyłącznie do danego Uczestnika Konkursu będą
przesyłane na adres email podany przez uczestnika Konkursu. O dotrzymaniu wszelkich
terminów decydować będzie data wysłania wiadomości na adres email podany przez
Uczestnika.
4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności w razie zmiany danych podanych przez
Uczestnika Konkursu, w szczególności adresu email uniemożliwiających przesłanie informacji
i oświadczeń związanych z Konkursem. W takim przypadku przesłanie informacji w sposób
przewidziany w Regulaminie uznaje się za skuteczne.
5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu
cywilnego.
6. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu
rozstrzygają Organizatorzy.
7. Wszelkie zmiany w Regulaminie nie wymagają od Organizatorów osobistego powiadamiania
Uczestników Konkursu – aktualny Regulamin oraz załączniki do Regulaminu znajdują się na
stronie Konkursu https://chcewiedziec.pl/konkurs/
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