
 

 

REGULAMIN  
KONKURSU WIEDZY O ZDROWYM ODŻYWIANIU – EDYCJA PIERWSZA 

pod honorowym patronatem JM Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie 

 prof. nadzw., dr hab. inż. Arkadiusza Tofila 

 
 

§ 1 

 Instytut Nauk Rolniczych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie 

organizuje pierwszą edycję ,,Konkursu wiedzy o zdrowym odżywianiu” dla uczniów szkół 

ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych), zwany dalej Konkursem. 

 

§ 2 

Celem Konkursu jest: 

1) popularyzacja wiedzy z zakresu zdrowego odżywiania wśród uczniów szkół 

ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych); 

2) rozwijanie zainteresowań dotyczących szeroko rozumianej problematyki żywieniowej; 

3) kształtowanie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł, dotyczących problematyki 

zdrowego odżywiania; 

4) promocja Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. 

 

§ 3 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie wszystkich szkół ponadpodstawowych 

(ponadgimnazjalnych) z obszaru województwa lubelskiego. 

2. Uczniowie zgłaszają swój udział w Konkursie indywidualnie lub poprzez szkołę do dnia 

9 kwietnia 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego). Formularz zgłoszeniowy 

znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

3. Formularz zgłoszeniowy należy przesyłać pocztą na adres:  

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie 

Instytut Nauk Rolniczych 

ul. Wojsławicka 8b 

22-100 Chełm,  

z dopiskiem – „Konkurs” 

lub też w wersji elektronicznej skan oryginału karty zgłoszeniowej na 

adres:rolnictwo@pwsz.chelm.pl, tytuł wiadomości: KONKURS. 

4. Wypełnienie i przesłanie ankiety zgłoszeniowej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie przez PWSZ w Chełmie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922, z późn. zm.) 

w zakresie związanym z przeprowadzeniem konkursu.  

 

§ 4 

Termin i miejsce konkursu – 13 kwietnia 2018 roku, godzina 10.00, PWSZ w Chełmie, 

ul. Pocztowa 54, budynek C, s. 001. 

 



 

 

§ 5 

1. Zakres konkursu obejmuje zagadnienia z zasad zdrowego odżywiania w zakresie szkoły 

ponadpodstawowej (ponadgimnazjalnej). 

2. Uczestnicy konkursu wypełniają pisemny test przygotowany przez pracowników Instytutu 

Nauk Rolniczych PWSZ w Chełmie. 

 

§ 6 

1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 13 kwietnia 2018 roku. 

2. Test o zdrowym odżywianiu wypełniony przez uczestników konkursu oceni Komisja 

Konkursowa w następującym składzie:  

1) dr inż. Ewa Stamirowska-Krzaczek – Dyrektor Instytutu Nauk Rolniczych - 

Przewodniczący; 

2) dr inż. Małgorzata Stryjecka  – sekretarz; 

3) dr inż. Marzena Tomaszewska – członek; 

4) dr Joanna Lamorska – członek. 

4. Przewodniczący Komisji kieruje pracami Komisji oraz ogłasza wyniki konkursu. 

5. W przypadku czasowej niemożności wykonywania obowiązków przez Przewodniczącego 

Komisji, wyznacza on swojego zastępcę spośród pozostałych członków Komisji. 

6. Do zadań sekretarza Komisji, należy w szczególności, prowadzenie dokumentacji 

związanej z pracami Komisji, w tym:  

1) sporządzanie protokołu wyników Konkursu i przekazanie go Przewodniczącemu 

Komisji; 

2) archiwizowanie testów konkursowych oraz dokumentowanie prac Komisji, w tym 

protokół wyników. 

7. Ogłoszenie wyników nastąpi 13 kwietnia 2018 r. o godzinie 12:30 PWSZ w Chełmie, 

ul. Pocztowa 54, budynek C, s. 001. 

8. PWSZ w Chełmie zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk oraz informacji 

o uczestnikach konkursu. 

 

§ 7 

1. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa, poświadczające ich udział 

w konkursie. 

2. Za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca przewidziano nagrody i dyplomy.  

3. Komisja Konkursowa może przyznać także inne nagrody i wyróżnienia, w przypadku 

pozyskania dodatkowych fundatorów. 

4. PWSZ w Chełmie przysługuje prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny oraz 

niewyłonienia laureatów. 

5. Werdykt Komisji Konkursowej jest ostateczny i wiążący dla uczestników konkursu. 

 

§ 8 

 

1. Zgłoszenie się uczestnika do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków 

określonych w niniejszym Regulaminie. 



 

 

2. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych 

na udział w konkursie. 

3. PWSZ w Chełmie konkursu przysługuje wyłączne prawo rozstrzygania sporów powstałych 

w trakcie konkursu oraz wykładni i interpretacji niniejszego Regulaminu. 

4. PWSZ w Chełmie zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu konkursu w każdym 

czasie, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Karta zgłoszeniowa 
2. Oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie wizerunku  
3. Wykaz tez konkursowych 

 



 

 

 

Załącznik nr 1 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

KONKURS WIEDZY O ZDROWYM ODŻYWIANIU 

 

 
1. NAZWA I ADRES SZKOŁY  

 

………………………………………………........................................................................... 

 

2. IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA  

 

…………………………………………………………………………………………..……... 

 

3. WIEK UCZNIA  …………………........................................................................................ 

 

4. KONTAKT: TELEFON, E-MAIL…………………………………………………………… 

 

5. IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA (OPIEKUNA)……………………………………… 

 

…………………………….…………………………………………………………………… 

 

6. KONTAKT: TELEFON, E-MAIL……………………………………………………………….…. 

 
 Akceptuję warunki zawarte w Regulaminie ,,Konkursu wiedzy o zdrowym odżywianiu” oraz wyrażam 

zgodę na przetwarzanie przez PWSZ w Chełmie moich danych osobowych zawartych w dokumentach 

zgłoszeniowych, w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.). Jednocześnie oświadczam, że jestem 

świadomy dobrowolności podania danych oraz, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do moich danych 

oraz możliwości ich poprawiania, nazwie i siedzibie administratora danych osobowych, a także celu zbierania 

danych. 

 Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej mojego imienia i nazwiska w związku 

z udziałem w wyżej wymienionym Konkursie, we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach 

o Konkursie i jego wynikach. 

 

 
…………………….…..…………………………… 

PODPIS OPIEKUNA 

 

 

…………………..………………………………….. 

PODPIS UCZNIA 

 
                                         Wyrażam zgodę: 

                                                                     ……………………………………………………… 
                                                              PODPIS RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO  

                                                                         (dot. uczestników poniżej 18 roku życia) 

 

 

……………………………………            ……………………………….. 



 

 

PIECZĘĆ SZKOŁY, DATA                                                                      PODPIS DYREKTORA 

Załącznik nr 2 

 

 

 

 

…………………………………………..                                                                      …………………………………….. 

                                                           
      Imię i nazwisko uczestnika                                                                                                miejscowość, dnia 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie  

o zgodzie na wykorzystanie wizerunku  
 

 

Wyrażam/nie wyrażam zgody* na utrwalanie i wykorzystywanie mojego 

wizerunku przez PWSZ w Chełmie do celów promocyjnych w związku z 

udziałem w ,,Konkursie wiedzy o zdrowym odżywianiu”. 

 

 

 
…………………………………………….... 

                     PODPIS UCZNIA 

 

 

                                           Wyrażam zgodę: 

                                                                     ……………………………………………………… 

                                                                  Podpis Rodzica lub opiekuna prawnego  

                                                                  (dot. uczestników poniżej 18 roku życia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

Załącznik  nr 3 

 

 

 

TEZY KONKURSOWE  

 

 
1. PODSTAWOWE DEFINICJE DOTYCZĄCE ŻYWIENIA CZŁOWIEKA;  

2. SKŁADNIKI ODŻYWCZE:  

A. BIAŁKO-PODZIAŁ, WYSTĘPOWANIE, FUNKCJE; 

B. TŁUSZCZE – PODZIAŁ, WYSTĘPOWANIE, FUNKCJE ; 

C. WĘGLOWODANY- PODZIAŁ, WYSTĘPOWANIE, FUNKCJE;  

3. SKŁADNIKI MINERALNE - PODZIAŁ, WYSTĘPOWANIE, FUNKCJE; 

4. WITAMINY - PODZIAŁ, WYSTĘPOWANIE, FUNKCJE;  

5. BŁONNIK POKARMOWY 

6. ZASADY ZDROWEGO ODŻYWIANIA  

7. PRZETWÓRSTWO ZWIERZĘCE: 

A. MLEKO I PRODUKTY MLECZNE 

B. JAJA 

C. MIĘSO 

D. MIÓD 

E. RYBY 

8. PRZETWÓRSTWO ROŚLINNE: 

A. OLEJE 

B. PRZETWÓRSTWO ZBOŻOWE 

C. PRZETWÓRSTWO OWOCÓW, WARZYW 

 

 

 

 

 

 


