REGULAMIN KONKURSU „AKADEMIA UWIELBIAM”
(Załącznik nr 1 do Regulaminu Programu „Akademia Uwielbiam”)
§1
Postanowienia Ogólne
1. Organizatorem Programu „Akademia Uwielbiam” jest MGD MWS Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Wadowicach,
przy ul. Legionów 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000271001, której akta przechowywane są przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 551-17-02-355, REGON
070768005.
2. Cele niniejszego Konkursu są tożsame z celami programu edukacyjnego „Akademia
Uwielbiam” (dalej Program) i brzmią następująco:
 Edukacja młodzieży na temat zasad zdrowego trybu życiu, roli aktywności
sportowej oraz właściwego doboru produktów żywnościowych.
 Uświadomienie uczniom szkół podstawowych i gimnazjów, jak ważne jest
przestrzeganie zasad prawidłowego żywienia w kontekście kształtowania
właściwych nawyków żywieniowych na przyszłość.
 Edukowanie młodzieży na temat przeciwdziałania marnowaniu żywności,
poznanie metod zapobiegania temu problemowi.
 Zachęcenie młodych ludzi do samodzielnego przyrządzania posiłków, do
gotowania i spędzania czasu z najbliższymi przy stole.
 Budowanie wśród nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych
świadomości roli uczenia przez doświadczenie, w kształtowaniu wiedzy i
postaw dzieci dotyczących właściwego odżywiania się.
 Wspieranie nauczycieli w edukowaniu uczniów o właściwym stylu życia
poprzez dostarczenie im ciekawych, wysokiej jakości materiałów
edukacyjnych i narzędzi do prowadzenia zajęć.
3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie klasy od VI do VIII szkół podstawowych i III
klasy gimnazjum (publicznych i niepublicznych, mających siedziby na terenie całej
Polski) wraz z nauczycielami koordynującymi, które wzięły udział w Programie
edukacyjnym „AKADEMIA UWIELBIAM” (dalej „Szkoły”). Zgłoszenia dokonuje
dyrektor Szkoły, nauczyciel lub inna osoba uprawniona do reprezentowania danej
Szkoły (dalej Przedstawiciel Szkoły).
§2
Zgłoszenia w Konkursie
1. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie przez zespół uczniów, pod opieką
nauczyciela koordynującego, potrawy zgodnie z zasadami poznanymi w trakcie lekcji
Programu Akademia Uwielbiam oraz przygotowanie jej przepisu, oryginalnej nazwy
oraz wykonanie 1 fotografii cyfrowej przedstawiającej przygotowaną potrawę (dalej
Praca Konkursowa). Praca konkursowa powinna spełniać następujące warunki:

a) Przepis wchodzący w skład Pracy Konkursowej powinien zawierać przynajmniej
jeden produkt marki Lubella lub Łowicz lub Kotlin lub Decomorreno lub Krakus,
przy czym nazwa jednej z wyżej wymienionych marek powinna znaleźć się w
treści przepisu.
b) Zdjęcie wchodzące w skład Pracy Konkursowej powinno przedstawiać oprócz
gotowej potrawy przynajmniej jeden produkt pod wyżej wymienioną marką, w
opakowaniu, z widoczną nazwą marki;
c) Zdjęcie wchodzące w skład Pracy Konkursowej nie powinno przedstawiać
wizerunku osób fizycznych.
d) Dopuszczalne formaty zdjęć konkursowych: .jpg, png, raw.
2. Szkoła zgłasza udział w Konkursie poprzez wysłanie Pracy Konkursowej (zawierającej
przepis, zdjęcie, nazwę) za pośrednictwem aplikacji znajdującej się na stronie
internetowej programu akademiauwielbiam.pl – podstrona poświęcona konkursowi
dla szkół lub wysyłając Pracę Konkursową w formie e-mailowej na adres
kontakt@akademiauwielbiam.pl (w tytule e-maila prosimy wpisać: Konkurs dla szkół
„Akademia Uwielbiam”). W przypadku zgłoszenia w formie e-mailowej, w treści e-maila
należy zamieścić następujące oświadczenia:
Akceptuję Regulamin Konkursu Szkolnego Akademii Uwielbiam
Biorę udział w Konkursie Szkolnym Akademii Uwielbiam
3. Zgłoszenia dokonuje Przedstawiciel szkoły.
4. Termin końcowy dokonywania zgłoszeń do Konkursu: 28 lutego 2019 roku.
5. Przedstawiciele szkół biorących udział w Konkursie są zobowiązani do potwierdzenia
zapoznania się z Regulaminem Konkursu.
6. Organizator ma 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,
jeśli nie zostanie do tego wezwany.
7. Jedna placówka szkolna może zgłosić dowolną liczbę klas do konkursu, a każda klasa
może zgłosić dowolną liczbę Prac Konkursowych.
8. Zgłoszenie Pracy Konkursowej w Konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem, że
Praca ta została wykonana przez dzieci biorące udział w Konkursie i że praca ta nie narusza
praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich do zdjęcia i tekstu wchodzącego w
skład Pracy Konkursowej. Zgłoszenie Pracy Konkursowej jest równoznaczne z udzieleniem
Organizatorowi licencji na czas nieokreślony do prezentacji tej Pracy w Internecie w
ramach promocji programu edukacyjnego „Akademia Uwielbiam”. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich, spowodowane
nieprawdziwością oświadczenia złożonego w niniejszym punkcie.
9. 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 dowolną
liczbę Prac Konkursowych.
10. Jedna Szkoła może otrzymać nie więcej niż jedną nagrodę w Konkursie.
11. Każda Szkoła może wycofać się z Konkursu, ale wówczas traci prawo do nagrody.
12. Organizator ma prawo wykluczyć Szkołę z Konkursu, w przypadku stwierdzenia
naruszenia przez Szkołę postanowień regulaminu.

13. Szkoły biorące udział zgodę na przekazanie przedstawicielom ustawowym dzieci
biorących udział w Konkursie ewentualnej prośby Organizatora o kontakt celem
ewentualnego zawarcia umowy o nabyciu praw autorskich lub licencji do wybranych Prac
Konkursowych do wykorzystania ich w celach innych niż propagowanie programu
edukacyjnego. Szkoły dołożą staranności, aby kontakt ten ułatwić.

§3
Rozstrzygnięcie Konkursu. Nagrody
1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 15 marca 2019 roku, poprzez podanie
informacji o wynikach Konkursu na stronie internetowej www.akademiauwielbiam.pl.
Ponadto zwycięskie szkoły zostaną w dniu rozstrzygnięcia Konkursu powiadomione
przez Organizatora pocztą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie o przyznaniu im
nagród. Powiadomienie będzie skierowane do dyrektora szkoły lub innej osoby
reprezentującej szkołę wskazanej w zgłoszeniu. Do przekazania nagrody niezbędne jest
przekazanie przez Szkołę Organizatorowi informacji na temat autorów zwycięskiej
pracy konkursowej – nazwa szkoły, klasa, dane nauczyciela/ opiekuna, dane osobowe
uczestników – według załączonych zgód (Załącznik 1 i Załącznik 2).
2. Pulę nagród w Konkursie stanowią:
a) Dla szkół: 3 nagrody główne – 3 warsztaty kulinarne dla uczniów zwycięskiej klasy
oraz nagroda pieniężna dla każdej ze zwycięskich klas o wartości 1 500 zł (tysiąc
pięćset złotych),
b) Dla nauczycieli koordynujących ze zwycięskich klas: 3 bony o wartości 700 zł
(siedemset złotych) każdy do realizacji w punktach EMPIK.
c) dla szkół: 1 nagroda dodatkowa za zgłoszenie największej liczby Prac
Konkursowych zgodnych z wytycznymi ujętymi w §2 , w postaci nagrody
pieniężnej o wartości 5.000 .- zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
3. Nagrody w Konkursie określone w par. 3, pkt. 2, a) i b) otrzymają szkoły, 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 zdjęcia
przygotowanej potrawy. Kryteria oceny są subiektywne i zależą wyłącznie od preferencji
członków komisji.
a) Nagrodzona szkoła nie może żądać zamiany nagrody na inną nagrodę, ani na
ekwiwalent pieniężny.
b) Każda szkoła biorąca udział w Konkursie wyraża zgodę na podanie informacji o
udziale szkoły w Konkursie, w szczególności na stronie internetowej
www.akademiauwielbiam.pl w celu podania do publicznej wiadomości informacji
o Konkursie.
§4

Przetwarzanie danych osobowych
1. Przetwarzanie danych osobowych osób reprezentujących Szkołę w ramach Konkursu (dalej:
„Użytkownicy) dokonywane będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w
szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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. ( dalej „ RODO”).
2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Grupa Maspex sp. z o.o sp.k z
siedzibą w Wadowicach, 34-100 Wadowice, ul. Legionów 37 wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000571274, NIP:55126117657 (dalej „Administrator Danych
Osobowych”).
Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych:
e-mail:marketing@maspex.com
Osobą kontaktową Administratora Danych Osobowych w sprawach związanych z
przetwarzaniem danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Adres do
korespondencji: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice,
adres e-mail: giodokonkursy@maspex.com.
3. Administrator Danych Osobowych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające
ochronę przetwarzania danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich
udostepnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione,
przetwarzaniem z naruszeniem właściwych przepisów prawa dotyczących ochrony danych
osobowych oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.
4. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu uczestniczenia zgłoszonej przez
Użytkownika szkoły w Konkursie. Przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu
następuje na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych
osobowych jest zgodne z prawem jeśli jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
5. Dane osobowe Użytkowników będą przekazywane upoważnionym pracownikom
Administratora Danych Osobowych, a także na podstawie umów powierzenia przetwarzania
danych osobowych: Administratorowi Serwisu uwielbiam.pl/Organizatorowi Konkursu i jego
upoważnionym pracownikom, podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia
technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych oraz ww. serwisu w których dane
osobowe Użytkowników są przetwarzane, agencjom marketingowym współpracującym z
Organizatorem Konkursu/Administratorem Serwisu lub Administratorem Danych Osobowych,
Partnerom Organizatora Konkursu/Administratora Serwisu lub Administratora Danych
Osobowych, oraz gdy taki obowiązek wynika z przepisów prawa na żądanie właściwych
organów państwowych.

6. Dane Użytkownika będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu oraz po jego
zakończeniu, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu.
7.Użytkownicy mają prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych,
b) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
c) prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
d) prawa do żądania przeniesienia danych,
e) prawa do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Powyższe prawa Użytkownicy mogą zrealizować kontaktując się z Administratorem Danych
Osobowych na adres do korespondencji lub mailowy Inspektora Ochrony Danych
Osobowych, lub na adres mailowy Administratora Serwisu tj. admin@uwielbiam.pl.

§5
Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje można zgłaszać na piśmie na adres Organizatora podany powyżej, z dopiskiem
,,AKADEMIA UWIELBIAM”.
2. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od ich zgłoszenia.
Koordynator poinformuje pisemnie zgłaszającego reklamację o zajętym stanowisku.
§6
Postanowienia końcowe
1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora jak również na
stronie internetowej www.akademiauwielbiam.pl.
2. Niniejsza wersja regulaminu obowiązuje od dnia 14.01.2019 roku.
3. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: kontakt@akademiauwielbiam.pl.

