
Regulamin konkursu na Dzień Produktu Polskiego w Szkołach i Przedszkolach

W tym roku motywem przewodnik konkursu jest  rolnictwo w Polsce i w regionie, 

nawiązuje do wydarzenia (inspiracji),

 które odbyło się w MOKiS 5 listopada br. „ Polskie rolnictwo, zmarnowany potencjał 

czy szansa na przyszłość?”

 

ORGANIZATOR KONKURSU:

Fundacja Owocna

ADRESACI KONKURSU:

Szkoły i Przedszkola - Placówki Oświatowe 

CELE KONKURSU:

• Kształtowanie świadomości młodego pokolenia dot. ogromnej wagi rolnictwa, jako 
działu gospodarki dostarczającego dobra fundamentalne

• Zwrócenie uwagi młodego pokolenia na narodowość produktu
• Kształtowanie umiejętności świadomego wyboru, tego co dobre
• Docenienie wartości rodzimych produktów
• Nauka patriotyzmu gospodarczego

 

WYMAGANIA FORMALNE:

  

● ●       Konkurs jest jednoetapowy.

● ●       Każda szkoła organizuje wydarzenie na terenie swojej placówki.

● ●       Każda szkoła wybiera jednego koordynatora wydarzenia.

● ●       Koordynator kieruje jedną grupą roboczą, której członkowie są odpowiedzialni za 

wydarzenie w całej szkole.

● ●       Czas organizacja wydarzenia do końca  listopada 2022

● ●      Krótkie nagranie z wydarzenia (trwające maksymalnie 120 sekund) należy przesłać w 

formacie mp4 na adres: fundacjaowocna@gmail.com , w nieprzekraczalnym terminie do 

8.12.2022 24:00

●



WAŻNE:

● ●      każda relacja musi być opatrzona: 

● ●       Nazwą, adresem, telefonem, mailem szkoły

● ●       imieniem i nazwiskiem, mailem, telefonem koordynatora wydarzenia

● ●      imionami i nazwiskami  uczniów koordynujących Dzień Produktu Polskiego w danej 

szkole

●

● ●       Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 8 stycznia 2023 roku .

● ●       Zwycięskie szkoły zostaną powiadomione mailowo i telefonicznie.

● ●       Wyniki opublikujemy na stronie FB Fundacji Owocna oraz w iTV-Myślenice.

Więcej szczegółów dotyczących konkursu znajdziecie Państwo w otrzymanych już 

dokumentach lub na stronach Fundacji Owocna www i na FB.

 

PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ:

Kreatywność

Oryginalność

Współpraca w placówce, okolicy , z instytucjami , osobami związanymi z rolnictwem

Znajomość regionu

Wielowymiarowość wydarzenia

Jakość Wykonania

Estetyka

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ:

1. Uczestnik/Uczestniczka udzieli Organizatorowi nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo i 
terytorialnie licencji do używania relacji zgłoszonej do udziału w Konkursie, na następujących 
polach eksploatacji:



a. utrwalanie i zwielokrotnianie na jakimkolwiek nośniku niezależnie od technologii, standardu, 
systemu i formatu, w całości lub fragmentach;
b. rozpowszechnianie – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie;
d. wprowadzenie filmu do pamięci komputera i sieci teleinformatycznej, w tym do sieci Internet;
e. podjęcie lub zlecenie produkcji lub innej formy wytwarzania dowolnej liczby egzemplarzy 
filmu;
f. udostępnienie filmu w taki sposób, aby odbiorcy mogli się z nim zapoznawać w dowolnym 
miejscu i czasie, w tym za pośrednictwem sieci Internet.

2. Licencja zostaje udzielona z chwilą przesłania zgłoszenia do Organizatora.

3. Organizator zobowiązuje się oznaczyć nadesłany na Konkurs film imieniem i nazwiskiem 
Uczestnika/Uczestniczki.

DANE OSOBOWE

1. Poprzez przesłanie danych, o którym mowa w dziale II ust. 2, Uczestnik/Uczestniczka wyraża 
zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w zakresie 
udostępnionym w zgłoszeniu, wyłącznie dla celów organizacyjnych i marketingowych 
Konkursu.

2. Uczestnikowi/Uczestniczce przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych, a także do 
ich poprawienia oraz usunięcia.

3. Administratorem danych osobowych jest Organizator, którego siedziba i pełna nazwa zostały 
wskazane Dziale I ust. 1 Regulaminu.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania błędnych danych osobowych 
przez Uczestnika/Uczestniczkę.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.



2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej fundacjaowocna.pl, a także w siedzibie 
Organizatora.

3. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu za uprzednim powiadomieniem uczestników, o 
ile będzie to podyktowane ważnymi przyczynami niezależnymi od Organizatora.

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzja należy do Organizatora.
Serdecznie Państwa zapraszamy gwarantując dobre, twórcze towarzystwo, możliwość rozwoju 
oraz wsparcie w realizacji projektu. Warto pokazać innym rejonom Polski, a tym samym 
zachęcić ich do naśladowania naszych działań, że Myślenice dbają o swoje dobra i je promują, a 
młodzi myśleniczanie czują się odpowiedzialni za przyszłość swojego kraju.

Koordynator projektu:     

Dominika Hudaszek

Fundacja Owocna 

Małgorzata Miszczak,  Barbara Bylica - fundatorki

Szanowni Państwo  zgłoszenia do udziału w konkursie proszę kierować na adres:

fundacjaowocna@gmail.com

Dodatkowe informacje dostępne pod numerami telefonów:

Dominika Hudaszek tel. 731 346 086

Małgorzata Miszczak tel. 606 341 528

W razie trudności z kontaktem prosimy o wiadomość tekstową, oddzwonimy :)

Zapraszamy do owocnej współpracy, by Polska Rozkwitła.
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