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REGULAMIN V POWIATOWEGO KONKURSU ŻYWIENIOWEGO  

DLA GIMNAZJALISTÓW 

 „Główne grzechy diety nastolatków. Jak w prosty sposób uniknąć wielu chorób?” 

  

  
§ 1. Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu jest  Zespół Szkół Zawodowych  im. ppor. Emilii Gierczak 

w Górze Kalwarii przy ul. Dominikańskiej 9 E. 

2. Celem konkursu jest pobudzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów problemami 

żywienia, upowszechnianie wzorców racjonalnego żywienia, promocja zdrowia, rozwijanie 

umiejętności poszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł 

oraz doskonalenie kompetencji związanych z posługiwaniem się technologiami 

informatycznymi. Udział w konkursie pozwoli uczestnikom utrwalić i poszerzyć zdobytą 

dotychczas wiedzę. Uczniowie będą mogli zaprezentować informacje dotyczące sposobu 

odżywiania młodzieży gimnazjalnej oraz jego wpływu na zdrowie w przyszłości.  

 

3. Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych i stanowi zachętę do 

odwiedzenia gościnnych murów naszej szkoły. Uczestnikiem konkursu mogą być uczniowie 

każdego z  gimnazjum, które zgłosi swój udział i prześle przygotowaną wcześniej prezentację 

multimedialną. Każda szkoła może zgłosić do konkursu dowolną liczbę zespołów. 

UWAGA !!! Ubiegłoroczni laureaci 1, 2 i 3 miejsca nie mogą ponownie startować 

w konkursie. 

 

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie przez dwuosobowy zespół 

prezentacji multimedialnej nt. „Główne grzechy diety nastolatków. Jak w prosty sposób 

uniknąć wielu chorób?”. 
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5. Nad prawidłowością przebiegu  konkursu  czuwać będzie  Komisja Konkursowa powołana 

przez dyrektora szkoły. 

 

6. Regulamin konkursu dostępny jest u Organizatora konkursu ( p. Monika Ziółkowska), 

na stronie internetowej szkoły www.zszgk.edupage.org. oraz w sekretariacie szkoły                       

(tel. 22-72-73-527). Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem e-mail: 

zszgk@o2.pl. 

Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz jego akceptacji. 

 

7. Za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom  konkursu w czasie dojazdu do miejsca 

przeprowadzania etapu powiatowego oraz powrotu do szkoły odpowiada opiekun 

(nauczyciel) wyznaczony przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń. 

 

§ 2. Zasady konkursu 

 

1. Konkurs składa się z II etapów: 

 

Etap I – szkolny. 

     W etapie tym każde gimnazjum zainteresowane udziałem w konkursie, w drodze 

eliminacji szkolnych  wytypuje zespoły dwuosobowe, które będą reprezentowały szkołę 

w etapie II - powiatowym. Prezentację multimedialną przygotowaną przez wybranych 

uczniów należy osobiście dostarczyć do sekretariatu szkoły na nośniku, płycie CD lub 

DVD do dnia 20.11.2017 r. w odpowiednio opisanej kopercie. W opisie należy podać dane 

szkoły przystępującej do konkursu, imiona i nazwiska uczestników, imię i nazwisko opiekuna 

oraz dane niezbędne do dalszego kontaktu tj. numer telefonu, adres e-mail. W szczególnych 

przypadkach po rozmowie telefonicznej z Organizatorem prezentacja może być przesłana na 

adres email: mmoczydlowska@interia.pl ewentualnie zszgk@o2.pl 

Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być wykonana w programie Microsoft Power 

Point 2007 lub starszej wersji i zapisana w formacie umożliwiającym jej odtworzenie. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prezentacje zapisane w innym programie niż 

wskazany. Prace, których organizator nie będzie w stanie otworzyć nie będą uwzględniane 

w eliminacjach. Uczestnicy mają możliwość sprawdzenia poprawności odtworzenia swojej 

prezentacji do dnia 21.11.2017 r. po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z organizatorem 

mailto:zszgk@o2.pl
mailto:mmoczydlowska@interia.pl
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konkursu. Prezentacja może zawierać animacje niestandardowe, zdjęcia, filmy (nie dłuższe 

niż 3 minuty), wykresy, schematy itp., ale jej pojemność nie może być większa niż 30 Mb, 

a czas prezentacji w kolejnym etapie nie może przekroczyć 15 minut. Udział w konkursie jest 

jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.  

 

Etap II – powiatowy. 

     Uczniowie, których prezentacja zostanie pozytywnie oceniona przez Komisję Konkursową 

zostaną zaproszeni wraz z opiekunem do udziału w II etapie, który odbędzie się w dniu 

01.12.2017 r. o godz. 1000 w Zespole Szkół Zawodowych im. ppor. Emilii Gierczak                

w Górze Kalwarii przy ul. Dominikańskiej 9E. O zakwalifikowaniu się do etapu powiatowego 

zostaną powiadomieni opiekunowie najpóźniej do dnia 24.11.2017 r. Podczas finału 

zadaniem dwuosobowych zespołów będzie przedstawienie przygotowanej uprzednio 

prezentacji na forum. Dopuszcza się pomoc osoby trzeciej tylko w zakresie przełączania 

slajdów. 

 

Ponadto możliwe jest zapoznanie  większej liczby uczniów z ofertą edukacyjną oraz bazą 

dydaktyczną naszej szkoły. Organizator prosi  o informacje dotyczące liczby gimnazjalistów 

(poza uczestnikami konkursu), którzy zamierzają odwiedzić naszą szkołę w dniu finału. 

     

      W dniu finału na uczestników czeka wiele atrakcji m.in. Mini Spartakiada 

Gastronomiczna. Opiekun gimnazjalistów zobowiązany jest do wytypowania uczniów, 

którzy wezmą udział w następujących konkurencjach: 

- ubijanie piany z białek na czas (2 uczniów); 

- rozpoznawanie przypraw i ziół (2 uczniów); 

- „Wiem, co jem?” – skomponowanie jednodniowego jadłospisu z wybranych surowców 

i potraw (2 uczniów); 

-  najdłuższa obierka z jabłka (1 uczeń). 

Podczas Spartakiady obowiązuje zasada „Fair Play”. 

  

2. Sprzęt multimedialny tj. ekran, projektor,  komputer  oraz produkty wykorzystywane 

podczas spartakiady zapewnia Organizator. 

 

Przewiduje się także ciepły posiłek dla wszystkich uczestników konkursu oraz opiekunów. 
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3. Podczas prezentacji ocenie podlegać będą: 

 

 zawartość merytoryczna i poprawność językowa zamieszczonych informacji 

(0-5 pkt) 

 opracowanie graficzne, przejrzystość układu prezentacji (0-10 pkt) 

 elementy animacji niestandardowej (0-10 pkt) 

 sposób prezentacji (0-15 pkt) 

 

Za wynik ostateczny uznaje się średnią arytmetyczną punktów przyznanych przez 

poszczególnych członków Komisji Konkursowej. 

Maksymalnie zespół może otrzymać  40 pkt.  Punkty przyznawane są przez każdego 

z członków Komisji Konkursowej niezależnie. 

 

4. Za zajęcie I, II i III miejsca uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy oraz atrakcyjne 

nagrody rzeczowe. 

Pozostałe zespoły otrzymają dyplomy za udział w konkursie oraz nagrody pocieszenia. 

 

5. W przypadku uzyskania przez dwa zespoły tej samej liczby punktów, o zajęciu miejsca 

wyższego będzie decydowało zastosowanie w prezentacji animacji niestandardowych,                 

a w przypadku ich braku sposób przedstawienia przygotowanej prezentacji. 

 

6. Za zajęcie I, II i III miejsca w Mini Spartakiadzie Gastronomicznej szkoła otrzymuje 

puchar. 

 

§ 3. Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, np. terminu realizacji 

konkursu. 

2. Akceptacja regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na umieszczenie 

wizerunku na stronie internetowej szkoły oraz powiatu, a także w szkolnej galerii zdjęć. 

3. Prace zgłoszone do konkursu pozostają do dyspozycji Organizatora. Organizator zastrzega 

sobie prawo do ich wykorzystania w całości lub części. 

 


