
REGULAMIN  KONKURSU 
 

na najlepszy przepis na bazie warzyw 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie.  

2. Konkurs rozpoczyna się 31.03.2014 r. i prowadzony będzie do dnia 10.05.2014 roku włącznie. 

3. Konkurs skierowany jest do wszystkich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu 

chełmskiego i okolic. 

 

II. ZASADY KONKURSU 

1. Konkurs realizowany jest przez Organizatora za pomocą strony internetowej www.zsz4.chelm.pl.  

2. Zadanie polega na wysłaniu samodzielnie stworzonego przez siebie przepisu na swoją ulubioną 

potrawę na bazie warzyw. Przepis może być napisany w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim lub 

francuskim. Ważne by był ciekawy i oryginalny. 

3. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać maksymalnie 2 przepisy.  

4. W konkursie udział biorą tylko przepisy nie publikowane wcześniej (na stronach www, forach, w 

innych konkursach, innych źródłach).  

5. Do finału konkursu zostanie zakwalifikowanych 10 osób, które do 10.05.2014 roku w najbardziej 

oryginalny sposób wykonają zadanie konkursowe, tj. przyślą najciekawsze przepisy kulinarne na bazie 

warzyw w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim lub francuskim na adres mailowy Organizatora lub 

złożą prace konkursowe w sekretariacie Organizatora. 

6. Autorzy przepisów, które zostaną uznane za najciekawsze i najbardziej oryginalne zostaną 

laureatami Konkursu. 

7. Laureaci Konkursu zostaną uhonorowani zamieszczeniem ich przepisów na stornie internetowej 

Organizatora i otrzymają nagrody rzeczowe. 

8. Listy przepisów i ich autorów zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora.  

9.W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnicy zobowiązani są: 

prawidłowo wypełnić formularz konkursowy dostępny na www.zsz4.chelm.pl (sekcja Angielski), 

formularz dołączony jest również do regulaminu,  

wykonać zadanie konkursowe – wysłać ciekawy przepis na potrawę na bazie warzyw w języku 

angielskim,  niemieckim, rosyjskim lub francuskim,  

podać: nazwę potrawy, krótki opis potrawy, składniki, sposób przyrządzania , ilość porcji jaka 

wychodzi z podanych składników, krótki opis potrawy, czas przygotowania,  

podać dane osobowe wymagane w formularzu: imię i nazwisko, adres email, telefon,  

zaznaczyć oświadczenie „Oświadczam, że jestem autorem zgłaszanego przepisu, zapoznałem/-am się 

z regulaminem i akceptuję jego warunki. Wyrażam zgodę na przeredagowanie przez Organizatora pod 

względem stylistycznym mojego przepisu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

wskazanych przeze mnie w treści formularza, przez admin istratora bazy danych osobowych wyłącznie 

w celach związanych przedmiotowo z Konkursem”.  

Zaznaczyć oświadczenie „Oświadczam, że nadesłany przeze mnie przepis jest mojego autorstwa, nie 

został skopiowany ani przepisany z innych źródeł (strony www, fora internetowe, inne konkursy). 

10.Wysyłając prawidłowo wypełniony formularz, Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych, których administratorem jest Organizator.  

11.Dane będą przetwarzane w celu realizacji niniejszego Konkursu  

12. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 

Osobom udostępniającym takie dane przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania 

oraz usunięcia.  

 

IV. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU, ODBIÓR NAGRÓD  

1. 10 maja 2014 roku Komisja Konkursowa spośród nadesłanych przepisów wybierze 10 

najciekawszych. Autorzy tych przepisów zostaną powiadomieni o tym drogą mailową a 

następnie zostaną zaproszeni do siedziby Organizatora (Chełm, ul. Reformacka 13) w celu 



słownej / ustnej prezentacji napisanego przez siebie przepisu. Każdy uczestnik konkursu 

zakwalif ikowany do finału może wybrać dowolną formę prezentacji.  

2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi pod koniec maja 2014 roku. O dokładnej dacie finału 

konkursu organizatorzy powiadomią zakwalif ikowane osoby drogą mailową. Po wysłuchaniu 

słownej/ ustnej prezentacji przepisu Komisja Konkursowa wyłoni spośród 10 finalistów 3 

laureatów. 

3.  Laureaci zostaną wybrani przez specjalną komisję konkursową, powołaną przez Organizatora.  

4. Komisja będzie składała się z 3 członków. Komisja wybierze spośród siebie Przewodniczącego, 

który będzie kierował jej pracami. 

5. Komisja sporządzi ze swoich prac protokół. W protokole zostaną wskazane osoby uznane 

decyzją Komisji za laureatów Konkursu.  

6.  Komisja wyłoni laureatów Konkursu, kierując się kryterium określonym w ust. II., wyłącznie 

według własnego uznania; żadne reklamacje w tym zakresie nie są dopuszczalne.  

7. Aby otrzymać nagrodę każdy laureat jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości, tj.  

skontaktowania się z Organizatorem w ciągu 4 dni od daty wysłania informacji o wygranej. W 

przypadku braku takiego potwierdzenia w terminie wskazanym przez Organizatora Laureat 

Konkursu traci prawo do otrzymania nagrody. 

8. Po uzyskaniu wszystkich potwierdzeń od osób nagrodzonych, na stronach publikowana jest 

informacja o wynikach konkursu wraz z nazwiskami nagrodzonych uczestników.  

9. Wyniki Konkursu oraz dane osobowe laureatów zostaną opublikowane na stronie internetowej 

Organizatora www.zsz4.chelm.pl 

10.   Nagrody będzie można odebrać osobiście w sekretariacie Organizatora.  

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.zsz4.chelm.pl oraz w siedzibie Organizatora.  

2. Każdy Uczestnik Konkursu, przystępując do Konkursu, akceptuje warunki niniejszego regulaminu.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana taka w żadnym jednak wypadku 

nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Zmieniony regulamin obowiązuje od 

czasu opublikowania go na stronie konkursowej.  

4. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu określone są wyłącznie w niniejszym 

Regulaminie Konkursu oraz bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.  

 

 

Organizatorzy 

Nauczyciele języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego i francuskiego.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

http://www.zsz4.chelm.pl/


 

Chełm, 15.03.2010 

 

Zespół Szkół Zawodowych nr 4  

w Chełmie  

Ul. Reformacka 13 

 

Szanowni Państwo  

Dyrektorzy Szkół 

oraz Nauczyciele Języków Obcych  

 

Zespół Szkół Zawodowych nr 4 jest organizatorem konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych 

oraz ponadgimnazjalnych, który będzie trwać od 15.03.2010 do 31.03.2010 roku. Zadanie polega na 

wysłaniu samodzielnie stworzonego przez siebie przepisu na swoją ulubioną potrawę  na bazie warzyw. 

Przepis należy napisać w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim lub francuskim. Ważne by przepis 

był ciekawy i oryginalny.  

Główną ideą konkursu jest: 

 rozbudzenie wśród uczniów zainteresowań językiem angielskim, niemieckim, 

rosyjskim lub francuskim, 

 motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych 

umiejętności, 

 doskonalenie kompetencji językowych uczniów.  

Regulamin i karta zgłoszenia konkursu znajduje się na stronie internetowej naszej szkoły 

www.zsz4.chelm.pl, w zakładce język angielski.  

Przepisy z kartami zgłoszenia prosimy przesyłać na adres szkoły do dnia 31.03.2010 roku.  

Z poważaniem 

Organizatorzy konkursu 

 

             

http://www.zsz4.chelm.pl/


 

 

   
 


