REGULAMIN KONKURSU NA NAJCIEKAWSZE
WARZYWO NAUCZYCIELSKIE

§ 1. ORGANIZATOR KONKURSU
1. Organizatorem konkursu na najciekawsze warzywo nauczycielskie, odbywającego się w
terminie 26-27.09.2020 zwanego dalej „Konkursem” jest „Centrum Kongresów i Rekreacji
Orle Gniazdo Szczyrk” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczyrku, ul. Wrzosowa 28a, 43-370 Szczyrk,
zwanego dalej „Organizatorem”.
2. Lokalizacja Konkursu pod adresem ul. Wrzosowa 28a, 43-370 Szczyrk, teren grillowy Grill
Bike Bar.
3. Konkurs realizowany jest ze środków finansowych „Centrum Kongresów i Rekreacji Orle
Gniazdo Szczyrk” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczyrku, a sponsorem nagród rzeczowych w
konkursie na „Najciekawsze warzywo nauczycielskie” jest Okręg Śląski ZNP.
4. Informacji na temat konkursu udzielają:
Dział Marketingu , tel.: 33 81 97 500, e-mail: marketing@orle-gniazdo.pl
Recepcja, tel.: 33 81 97 300, e-mail: recepcja@orle-gniazdo.pl
§ 2. CEL I PRZEDMIOT KONKURSU
1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie zwycięzcy spośród nauczycieli, który zaprezentuje
w konkursie najciekawsze warzywo.
2. Celem konkursu jest:
1) wymiana doświadczeń hodowlanych pomiędzy uczestnikami Konkursu;
2) edukacja w zakresie hodowli i pielęgnacji;
3) popularyzacja upraw;
4) popularyzacja walorów żywieniowych;
5) edukacja ekologiczna,
6) propagowanie działań proekologicznych;
7) propagowanie zasad równoważonego rozwoju.
3. Wyniki konkursu będą rejestrowane na stronie www.orle-gniazdo.pl/warzywo

§ 3. UCZESTNICY KONKURSU
W konkursie brać udział mogą osoby, które ukończyły 18 lat oraz posiadają ważną legitymację
nauczycielską – dalej jako „Uczestnicy”.
§ 4. MIEJSCE I TERMIN KONKURSU
Konkurs odbędzie się 27.09.2020 w godz. 12:00 – 16:00 w „Centrum Kongresów i Rekreacji
Orle Gniazdo Szczyrk” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczyrku, ul. Wrzosowa 28a, 43-370 Szczyrk.
§ 5. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Warunkiem udziału jest:
1) złożenie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej do dnia 18.09.2020 do godz. 12:00
w „Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo Szczyrk” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczyrku, ul.
Wrzosowa 28a, 43-370 Szczyrk lub przesłanie na adres mailowy: marketing@orle-gniazdo.pl
2) pobranie karty zgłoszenia w obiekcie Organizatora lub pobranie ze strony www.orlegniazdo.pl
3) dostarczenie warzywa w dniu 26.09.2020 w godzinach od 10:00 do 15:00 do Organizatora
lub przesłanie zdjęcia warzywa do dnia 26.09.2020 na skrzynkę pocztową: marketing@orlegniazdo.pl
2. Po terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 zgłoszenia nie będą przyjmowane.
3. Jeden uczestnik może dostarczyć tylko jedno warzywo (zdjęcia jednego warzywa)
do Konkursu.
4. Dopuszcza się zgłoszenie warzywa przez dwóch hodowców, którzy traktowani będą jako
Drużyna.
5. Podpisanie i przekazanie zgłoszenia udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem
zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu, z którymi uczestnik obowiązany jest się
zapoznać.
6. W Konkursie mogą uczestniczyć członkowie komisji konkursowej.
7. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
8. Do uczestnictwa w Konkursie uprawnia okazanie w dniu festiwalu ważnej legitymacji
nauczycielskiej.
§ 6. SKŁAD I ZADANIA KOMISJI KONKURSOWEJ
1. Organizator powołuje lub odwołuje Komisję Konkursową, która składa się z co
najmniej 4 osób.

2. W skład Komisji wejdą:
1) przedstawiciele CKiR Orle Gniazdo Szczyrk;
2) przedstawiciele Towarzystwa Warzyw Gigantów;
3) przedstawiciele ZNP Okręgu Śląskiego.
3. Zadania Komisji:
1 Ocena jakości warzyw, zarejestrowanie wyników oraz umieszczenie na stronie www.orlegniazdo.pl/warzywo
2) Sporządzenie protokołu zawierającego wyniki Konkursu
3) Przydzielenie poszczególnych miejsc.
4. Werdykt Komisji Konkursowej jest ostateczny.

§ 7. PRZEBIEG I ZASADY KONKURSU
1. Warzywo dostarczone przez uczestnika musi być zdrowe.
2. Warzywa muszą być bez pęknięć do wnętrza owocu, obcych ciał, nie mogą mieć śladów
pleśni, zgnilizny oraz środków grzybobójczych, fungicydów, mas uszczelniających. Każdy
podejrzany element powoduje dyskwalifikację.
3. Małe uszkodzenia są dopuszczalne, jeśli są naturalnie zagojone nową skórką, znaną również
jako naturalne strupy lub nowy kantalup.
4. Komisja ocenia nie tylko wagę, ale ogólny wygląd, kolor lub ciekawy kształt warzyw.
5. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do badania niedoskonałości warzyw w
obecności hodowcy.
6. Ocena powinna być zakończona przed oficjalnym ogłoszeniem wyników.
7. Komisja konkursowa unieważnia konkurs, w dowolnym czasie z następujących przyczyn:
1) nie dostarczono co najmniej 2 warzyw
2) jeśli konkurs nie został rozstrzygnięty przez komisję niezależnie od przyczyn.
8. Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni w dniu 27.09.2020 w miejscu trwania wydarzenia tj.
„Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo Szczyrk” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczyrku,
ul. Wrzosowa 28a, 43-370 Szczyrk.
9. Laureat pierwszego miejsca oraz laureaci kolejnych miejsc otrzymują nagrody rzeczowe
sponsorowane przez Okręg Śląski ZNP.

10. W przypadku Drużyny nagroda rzeczowa będzie przyznana jak dla jednego uczestnika.
11. Od nagród rzeczowych o wartości przekraczającej 2.000,00 zł nalicza się zryczałtowany
podatek dochodowy w wysokości 10% kwoty nagrody.
12. Dopuszcza się nagrodzenie wszystkich uczestników konkursu.
13. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród ok. godz. 15:00
§ 8. ADMINISTROWANIE DANYMI OSOBOWYMI
1. Administratorem danych osobowych zebranych przed i w trakcie trwania Konkursu jest
Organizator.
2. Dane osobowe gromadzone są przez Organizatora wyłącznie na potrzeby:
1) realizacji Konkursu,
2) wyłonienia laureatów Konkursu,
3) wydania nagród,
4) podania do wiadomości publicznej imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania laureata
Konkursu.
3. Szczegółowe zapisy dotyczące ochrony danych osobowych w załączniku nr 2 do
Regulaminu.
§ 9. USTALENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie zwraca kosztów podróży uczestnikom.
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o
zwycięzcach i uczestnikach konkursu.
4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zamieszczania informacji w swoich
materiałach i kampaniach promocyjnych, jako element promujący.
5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na bezpłatne
wykorzystanie swojego wizerunku oraz zdjęć dyni do celów promocyjnych organizatorów.
6. Wszystkie kwestie, których nie ustala regulamin, ustala Organizator.

Załącznik Nr 1 – karta zgłoszenia do kategorii Najciekawsze Warzywo Nauczycielskie

KARTA ZGŁOSZENIA
NAJCIEKAWSZE WARZYWO NAUCZYCIELSKIE
FESTIWAL WARZYW OLBRZYMICH
W SZCZYRKU

ORGANIZATOR
Centrum Kongresów i Rekreacji
Orle Gniazdo Szczyrk Sp. z o.o.
ul. Wrzosowa 28a
43-370 Szczyrk
Kontakt:
Tel: 33 81 97 500
Fax: 77 81 97 300
e-mail: marketing@orle-gniazdo.pl
recepcja@orle-gniazdo.pl

Zgłaszający udział w Konkursie na najciekawsze warzywo nauczycielskie
…………………………………………………………………………………………………………………
( imię i nazwisko)

Dane:
Ulica...............................................................kod..................................miejscowość……………………… …………………………………
Nazwa zgłaszanego warzywa ………………………………………………………….

Tel. …......................................................................

e-mail.................................................................................................................

Adres do korespondencji:
….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kartę zgłoszeniową należy wysłać e-mailem na adres marketing@orle-gniazdo.pl do dnia 18 września 2020 r. do
godziny 12.00.
„Osoba biorąca udział w konkursie zobowiązana jest do posiadania wszelkich dokumentów poświadczających jej
tożsamość” Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu na najcięższą dynię.

…...............................................................................
(Miejscowość, data, podpis)

