
 
 

 

Regulamin Konkursu „Wiem, że mogę dobrze jeść – rady dla młodych!” 

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa 

11 marca 2022 r. 

I. Organizator Konkursu: 

1. Organizatorem Konkursu „Wiem, że mogę dobrze jeść – rady dla młodych”  

jest Collegium Witelona Uczelnia Państwowa zwany dalej „Organizatorem”. 

2. Adres organizatora: 59-220 Legnica, ul. Sejmowa 5a  

II. Postanowienia ogólne: 

1. Organizatorem Konkursu jest Collegium Witelona Uczelnia Państwowa. 

2. Konkurs trwa od 15.03.2022 r. do 24.04.2022 r. 

3. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie. 

III. Regulamin Uczestnictwa: 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół ponadpodstawowych. 

2. Praca konkursowa ma mieć formę infografiki popularyzującej zasady racjonalnego 

żywienia wśród osób młodych. Pracę należy wysłać w formacie pdf, jpg lub png. 

Technika pracy jest dowolna. 

3. Zgłoszenia pracy konkursowej należy dokonać do dnia 24.04.2022 r. 

poprzez formularz konkursowy: https://forms.gle/tZa3GSsbC4a4xjMG9   

dostępny na stronie Organizatora: http://www.wm.pwsz.legnica.edu.pl/artykul-3292-pwsz    

W przypadku osób niekorzystających z konta google, pracę konkursową wraz  

z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym można również przesłać na adres e-mail: 

konkurs.dietetyka@collegiumwitelona.pl wpisując w tytule maila „praca konkursowa”. 

4. Uczestnik oświadcza, że wykonana przez niego infografika jest wolna od wad 

prawnych tj. nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich. 

5. Przesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z akceptacją powyższego 

Regulaminu. 

6. Komisja konkursowa dokonana oceny przesłanych prac. Wyniki konkursu zostaną 

ogłoszone 28.04.2022 r.  

7. Wyłoniony zwycięzca zostanie o tym poinformowany i zaproszony w celu odebrania 

nagrody.  

 



IV. Postanowienia końcowe: 

1. Organizator zastrzega sobie prawo decyzji w sprawie wykluczenia Uczestnika  

z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez danego Uczestnika zasad 

Regulaminu, a także w przypadku innego postępowania Uczestnika naruszającego 

dobre obyczaje, które mogą skutkować utratą zaufania do Organizatora.  

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz innych właściwych ustaw. 

3. Treść Regulaminu dostępna jest na stronach internetowych Organizatora oraz w jego 

siedzibie. 

4. Do spraw nie ujętych w niniejszym Regulaminie, stosuje się odpowiednio przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

5. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do podpisania umowy zezwalającej  

na rozpowszechnianie ich dzieł  zgodnie z prawem autorskimi i prawach 

pokrewnych. 

6. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Collegium Witelona Uczelnia 

Państwowa, z siedzibą w Legnicy, ul. Sejmowa 5A. 

7. Klauzula informacyjna stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 

 


