
Regulamin ogólnopolskiego konkursu na prezentację 

pt: „Zdrowo, smacznie i tanio – menu „Klubu 37 smaków” 

 

1. Organizator:  

Szkoła Podstawowa nr 37 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K. Makuszyńskiego w Tychach  

nauczyciel informatyki i techniki:  Janusz Wróbel 

2. Cel konkursu: 

 Pobudzenie aktywności twórczej dzieci i młodzieży  

 Promowanie kultury zdrowego i ekonomicznego odżywiania  

 Promowanie technologii komputerowych  

3. Uczestnicy: 

W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum 

4. Forma pracy: 

prezentacja multimedialna Power Point 

5. Warunki techniczne konkursu: 

 Prezentacja ma być elektronicznym menu naszej (szkolnej) restauracji „Klubu 37 smaków”  

składającym się z 5 potraw, których wartość jednej porcji w sprzedaży wyniesie max 5 zł dając 

przy tym zysk minimum 10% (czyli wartość produktów max 4,5 zł )  

 Potrawy w menu: przystawka, zupa, danie główne, deser, napój lub sałatka. Dobór potrawy 

dowolny – mile widziane szybkie w wykonaniu, z produktów łatwo dostępnych. 

 Opis każdej z potraw ma zwierać: spis potrzebnych produktów z określeniem ich ceny 

(w oparciu o cenniki hipermarketów dostępne w Internecie) oraz ilości porcji jaką się uzyska, 

przepis przygotowania, opis potrawy, inne informacje.  

 Każda placówka może nadesłać maksymalnie 2 prace wykonane przez różnych uczniów  

 Prace wykonywane są indywidualnie 

 Maksymalny rozmiar prezentacji 12 MB i 12 slajdów 

 Prezentacja nie może zwierać żadnych grafik czy zdjęć wcześniej publikowanych (Internet, 

czasopisma, książki)  

 Praca konkursowa to jeden plik PowerPointa (bez dodatkowych plików) 

 W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie brały udziału w żadnym innym 

konkursie. 

 Nazwa pliku prezentacji powinna być zgodna z następującym wzorem: 

Miasto_TypNrszkoły_Nazwisko_Imieucznia_opiekun_Nazwisko_Imieopiekuna.ppt 

(np. Tychy_SzkołaPodstawowa37_Kowalski_Jan_opiekun_Nowak_Alicja.ppt) 

 Wszystkie prace ze szkoły powinny być opisane w jednym pliku tekstowym (notatnik) 

zawierającym imiona, nazwiska, adres szkoły, telefon, e-mail, imię i nazwisko opiekuna. Nazwa 

pliku tekstowego: Miasto Typ numer szkoły.txt (np. Tychy Szkoła Podstawowa nr 37.txt) 

 Do pracy dołączamy skan oświadczenia rodzica (załacznik1) - oryginał zachowuje opiekun 

ucznia 

6. Jury: 

Jury zostanie powołane przez organizatora konkursu, a w jego skład wejdą plastycy, pracownicy 

restauracji, nauczyciele. Skład zostanie opublikowany na stronie internetowej z wynikami konkursu. 

Decyzje Jury są ostateczne. 

 



7. Kryteria oceny: 

 trafność i oryginalność przedstawienia tematu konkursu  

 walory artystyczne pracy  

 zawansowanie techniczne i szerokie wykorzystanie możliwości PowerPointa 

8. Ocena prac: 

Prace zostaną ocenione w dwóch etapach.  

 W etapie pierwszym komisja kwalifikacyjna wytypuje 12 prac biorących udział w 2 etapie 

konkursu. 

 W etapie drugim, każdy opiekun uczestników 2 etapu konkursu (max jeden z danej szkoły) 

dokona oceny prac konkurentów, przyznając 1 punkt najsłabszej pracy, 2 lepszej, itd. 

aż do maksymalnej ilości punktów dla najlepszej pracy. Nie wolno głosować na prace uczniów 

ze szkoły, w której się pracuje. Oceny nieprzysłane do 1 grudnia lub przysłane za pomocą 

innego konta pocztowego niż określone w opisie szkoły, nie będą brane pod uwagę. W ten 

sposób zostanie wyłonione 5 prac finałowych 

 Jury finałowe konkursu wyłoni prace nagrodzone oraz wyróżnione  

9. Terminy 

 Prace należy przesłać do godziny 20:00  23 listopada 2018 roku na adres email organizatora. 

Organizator nie bierze odpowiedzialności za nieotrzymanie lub zbyt późne otrzymanie pracy, 

ale zobowiązuje się codziennie (od 15 listopada) potwierdzać otrzymanie prac. Adres 

internetowy  konkurs37smakow@wp.pl 

 Do 26 listopada zostanie opublikowana galeria 12 prac zakwalifikowanych do udziału 

w konkursie. 

 Do 1 grudnia opiekunowie przysyłają swoje głosy na adres: konkurs37smakow@wp.pl 

podając w temacie wiadomości nazwę szkoły i swoje nazwisko. 

 Do 10 grudnia zostaną opublikowane ostateczne wyniki konkursu 

10. Nagrody i wyróżnienia: 

Organizator przewiduje uhonorowanie autorów najlepszych prac nagrodami, laureatów 

dyplomami-wyróżnieniami. Za pierwsze miejsce nagrody wartości minimum 300 zł, za drugie 200 zł, 

za trzecie 100 zł, wyróżnienie - książka 

11. Ogłoszenie wyników oraz podsumowanie konkursu: 

Wyniki konkursu oraz prezentacja wszystkich prac biorących udział w konkursie zostanie 

opublikowana na stronie internetowej „Klubu 37 smaków” – www.jasssiu.tychy.pl/37smakow/ 

12. Postanowienia końcowe: 

 Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane. 

 Autor pracy konkursowej decydując się na zgłoszenie jej zgadza się na ich publikowanie, 

kopiowanie i dowolne wykorzystywanie w całości na zasadach licencji freeware. Ponadto 

zrzeka się wszelkich honorariów autorskich. Oświadcza, że praca konkursowa jest wynikiem 

jego indywidualnej pracy twórczej. Informacje o powyższych postanowieniach zamieszcza 

na ostatnim slajdzie prezentacji. 

 Nadesłanie prac jest równoważne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu 

i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście z zachowaniem 

wszelkich praw autorskich osób trzecich. 

 Uczestnik akceptując regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych 

w formularzu zgłoszeniowym w celach prowadzenia konkursu, wyłaniania zwycięzców 

mailto:konkurs37smakow@wp.pl


i przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród oraz w celach promocyjnych 

lub reklamowych Organizatora, w tym na wprowadzenie danych do bazy danych uczestników, 

której administratorem jest Organizator, w tym w przyszłości, przy niezmienionych celach 

przetwarzania. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do 

uczestnictwa w konkursie. 

 Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Organizator konkursu Szkoła 

Podstawowa nr 37, ul Konecznego 1, 43-100 Tychy 

 Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane wyłącznie dla celów Konkursu i mogą zostać 
podane w prasie lokalnej oraz publikowane na stronie internetowej Organizatora wyłącznie 
w celu przedstawienia listy laureatów Konkursu. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu 
do treści danych oraz ich poprawiania. Danych osobowych nie przetwarza się w sposób 
zautomatyzowany. Maksymalny okres przetwarzania danych wynosi 5 lat od momentu 

ogłoszenia wyników. Dodatkowych Informacji w sprawach związanych z przetwarzaniem 
danych osobowych udziela organizator lub Inspektor Ochrony Danych pod adresem 
iod.[xxx]@oswiata.tychy.pl 

 Zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyrażają Rodzice lub Opiekunowie ucznia.  

13. Strona konkursu: jasssiu.tychy.pl/37smakow/ 

 

  

 

 

 

 

 

Załącznik 1 

Oświadczenie 

Ja ………………………………………………………………..…………..……oświadczam, że wyrażam zgodę na udział 

prezentacji wykonanej przez moje dziecko ………………………………………………………………………………………….. 

w konkursie  „Zdrowo, smacznie i tanio – menu „Klubu 37 smaków” organizowanym przez Szkołę 

Podstawą nr 37 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K. Makuszyńskiego w Tychach. Zapoznałem się 

z regulaminem konkursu i w pełni akceptuję jego postanowienia. 

data ……………………………………………………………………………. 

podpis………………………………………………………………………...      


