REGULAMIN KONKURSU „YEDZO GO!”
§1 Postanowienia Ogólne
Organizatorem konkursu „YEDZO GO!” (dalej Konkurs) jest Synertime Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
(02-797), ul. Nowoursynowska 101E, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000291250, NIP: 9512236147, REGON: 141173151, kapitał zakładowy 150.000 zł (dalej
Organizator), która organizuje Konkurs na zlecenie Nestlé Polska S. A. z siedzibą w Warszawie, (02-672),
ul. Domaniewska 32, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000025166, NIP: 527-020-39-68, REGON: 010006420, kapitał zakładowy 42.800.000 zł w pełni
opłacony (dalej Zleceniodawca Konkursu).
§2 Cel Konkursu i Praca Konkursowa
Konkurs jest częścią programu edukacyjnego pt. „Żyj smacznie i zdrowo”. Celem Konkursu „YEDZO GO!"
jest utrwalanie prawidłowych nawyków żywieniowych i stosowanie ich w codziennym życiu oraz
zachęcanie do częstego spożywania warzyw i owoców oraz uprawiania aktywności fizycznej.
Konkurs ma zachęcić Przedstawicieli szkoły oraz ich uczniów do przygotowania prac konkursowych
w formie relacji z wydarzenia społecznego propagującego zasady zdrowego żywienia i codziennej
aktywności fizycznej.
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§3 Uczestnicy Konkursu
Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie szkoły publiczne i niepubliczne szczebla podstawowego
(klasy 5-7) i gimnazjalnego z całej Polski zgłoszone do Programu edukacyjnego „Żyj Smacznie
i Zdrowo”.
Konkurs nie ma charakteru indywidualnego. Mogą do niego przystąpić poszczególne klasy lub grupy
uczniów do 30 osób, biorące udział w Programie, zgłoszone przez Przedstawiciela Szkoły w
Formularzu Zgłoszeniowym do Programu.
Aby wziąć udział w Konkursie, należy wypełnić dla danej zgłaszanej klasy/grupy Zgłoszenie do
Konkursu dostępne po zalogowaniu na Konto Nauczyciela na stronie www.zyjsmacznieizdrowo.pl.
Warunkiem uczestnictwa przez daną klasę/grupę w Konkursie jest wykazanie przez Przedstawiciela
Szkoły, że zrealizował w danej klasie co najmniej jedną lekcję na podstawie dowolnego scenariusza
lekcji: „DOBRA ENERGIA”, „SIŁA UMYSŁU” lub „PRZEKĄSKI Z GŁOWĄ” udostępnionego przez
Organizatora Programu oraz udział w co najmniej 1 cyklu konkursowym w ramach konkursu
„Smaczny i zdrowy posiłek”. Organizator weryfikuje spełnienie przez szkołę niniejszego warunku w
Zgłoszeniu do Konkursu.
W przypadku niespełnienia warunków formalnych Organizator ma prawo nie zakwalifikować
klasy/grupy uczniów do udziału w Konkursie.

§4 Przebieg i Zasady Konkursu
1. Konkurs rozpoczyna się 23.10.2017 r. i trwa do 6.05.2018 r.
2. Zgłoszenia do Konkursu można dokonywać wyłącznie w terminie rozgrywania konkursu.
3. Konkurs polega na zorganizowaniu przez zgłoszoną przez Przedstawiciela klasę/grupę uczniów co
najmniej jednego Wydarzenia Społecznego, promującego zdrowe odżywianie, gotowanie, wspólne
spożywanie posiłków oraz codzienną aktywność fizyczną.
4. Niezbędnym elementem każdego zgłoszonego „Wydarzenia Społecznego” powinna być promocja
aktywności inspirowanej kartą wydarzeń gry Yedzo przypisaną do wybranego scenariusza lekcji:
a. „DOBRA ENERGIA” – BIEG ULICZNY – aktywności związane z bieganiem, na przykład
rywalizacja klasowa, szkolna lub miejska, wspólny trening itp.
b. „SIŁA UMYSŁU” – KLASÓWKA – aktywności związane z przygotowaniem się do
klasówki, na przykład odpowiednia dieta, relaks, ćwiczenia poprawiające koncentrację
itp.
c. „PRZEKĄSKI Z GŁOWĄ” – IMPREZA – aktywności związane z imprezą taneczną, na
przykład poczęstunek, zajęcia taneczne itp.

5. Wydarzenie Społeczne powinno zostać zorganizowane przez uczniów klasy/grupy uczniów dla
innych osób np. uczniów ze szkoły, rodziców lub społeczności lokalnej. Wydarzenie może przyjąć
dowolną formę, np.: przedstawienia szkolnego, pikniku lub lekcji dla uczniów innej klasy.
6. Do formularza rejestracyjnego dostępnego po zalogowaniu na Konto Nauczyciela na stronie
www.zyjsmacznieizdrowo.pl. należy dołączyć plik tekstowy (w formacie .txt, .doc, .docx) ze
sprawozdaniem z „Wydarzenia Społecznego” składającym się z: opisu wydarzenia wraz ze
sposobami realizacji celów wydarzenia (całość do 5 000 znaków ze spacjami). Na cele wydarzenia
składają się:
a. cele społeczne: Jakie postawy społeczne ma za zadanie kształtować wydarzenie?,
b. cele edukacyjno-rozrywkowe: W jaki sposób konkretne działania prowadzone podczas
wydarzenia mają wpłynąć na postawy członków społeczności szkolnej?,
c. cele własne: Jakie korzyści ma uzyskać klasa/grupa uczniów oraz jej otoczenie
decydując się na organizację wydarzenia?
7. Do formularza rejestracyjnego szkoła ma obowiązek dołączyć od 1 do 5 zdjęć (pliki w formacie .jpg,
.jpeg, łącznie do 5 MB) obrazujących „Wydarzenie Społeczne” i/lub 1 film trwający do 120 sekund i
nie przekraczający wielkości do 50 MB, obrazujący „Wydarzenie Społeczne”.
8. Zdjęcia lub film powinny stanowić twórczość klasy/grupy uczniów szkoły zgłoszonej do Konkursu
„Yedzo Go!” i w jasny sposób ukazywać spełnienie głównych założeń „Wydarzenia Społecznego”,
określonych w pkt. 3. i 4.
9. Każda szkoła biorąca udział w Konkursie „Yedzo Go!” oświadcza, że jest uprawniona do zgłoszenia
pracy w Konkursie, w szczególności posiada zgody wszystkich autorów pracy na zgłoszenie pracy do
Konkursu. Organizator ani Zleceniodawca Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie
praw autorskich osób trzecich, spowodowane nieprawdziwością oświadczenia złożonego w
niniejszym punkcie. Szkoła biorąca udział w Konkursie, zwalnia Organizatora lub Zleceniodawcę
Konkursu od wszelkich roszczeń osób trzecich, mogących wyniknąć z nieprawdziwości niniejszego
oświadczenia. Organizator ma prawo zażądać udokumentowania przez szkołę zgód określonych w
niniejszym punkcie.
10. Przedstawiciel szkoły (Nauczyciel) może zgłosić do konkursu Wydarzenia Społeczne przygotowane
przez kilka klas/grup uczniów zgłoszonych do Programu a każde kolejne wydarzenie musi zgłosić do
Konkursu w osobnym, kompletnie wypełnionym Zgłoszeniu do Konkursu.
11. Jedna klasa/grupa uczniów zgłoszona do Konkursu może przygotować jedno Wydarzenie Społeczne.
Jedna szkoła może otrzymać więcej niż jedną nagrodę w Konkursie, jeśli zgłosiła więcej niż jedną
pracę konkursową przez więcej niż jednego Przedstawiciela szkoły (Nauczyciela).
12. Karty Wydarzeń wskazane jako inspiracje do przygotowania Wydarzeń Społecznych stanowią
załącznik nr 3 do Regulaminu.
13. Wszystkie Karty wydarzeń są elementami gry edukacyjnej Yedzo dostępnej w wersji karcianej
w zestawach edukacyjnych.
14. Każda szkoła może wycofać się z Konkursu, ale wówczas traci prawo do nagrody.
15. Dokonanie zgłoszenia do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
Przedstawiciele szkół biorących udział w Konkursie są zobowiązani do zapoznania się
z Regulaminem Konkursu.
16. Organizator ma prawo wykluczyć szkołę z Konkursu, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez
szkołę postanowień Regulaminu. Decyzja organizatora jest ostateczna.
17. Każda szkoła zgłaszająca swój udział w Konkursie, akceptując Regulamin oświadcza, że posiada
zgody rodziców (lub innych przedstawicieli ustawowych) uczniów, na ich udział w Konkursie, na
warunkach określonych w Regulaminie. Formularz zgody rodziców (przedstawicieli ustawowych)
stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Wypełniony i podpisany przez rodziców (lub przedstawicieli
ustawowych) formularz, szkoła przechowuje we własnym archiwum, a Organizator ma prawo
w każdej chwili poprosić szkołę o przedstawienie ww. zgód, pod rygorem wykluczenia szkoły
z Konkursu. Organizator i Zleceniodawca Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki mogące
wyniknąć z nieprawdziwości powyższego oświadczenia. Wyłączną odpowiedzialność w tym zakresie
ponosi szkoła. Organizator weryfikuje spełnienie przez szkołę niniejszego warunku w formularzu
konkursowym.
18. Każda szkoła zgłaszająca swój udział w Konkursie, akceptując Regulamin oświadcza też, że posiada
zgody rodziców (lub innych przedstawicieli ustawowych) uczniów na publikację ich zgłoszonych

prac oraz danych osobowych reprezentujących szkołę nauczycieli. Formularz „Oświadczenie
o wyrażeniu zgody na korzystanie z praw autorskich” stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
Organizator oraz Zleceniodawca zapewniają, że praca konkursowa nie będzie wykorzystywana do
celów o charakterze komercyjnym. Zamiarem Organizatora i Zleceniodawcy jest pokazanie
nagrodzonych prac konkursowych i ich twórców, dla rozpropagowania programu edukacyjnego „Żyj
smacznie i zdrowo”.
19. Wypełniony i podpisany przez rodziców (lub przedstawicieli ustawowych) formularz, szkoła
przechowuje we własnym archiwum, a Organizator ma prawo w każdej chwili poprosić szkołę o
przedstawienie ww. zgód, pod rygorem wykluczenia szkoły z Konkursu. Organizator i Zleceniodawca
Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki mogące wyniknąć z nieprawdziwości
powyższego oświadczenia. Wyłączną odpowiedzialność w tym zakresie ponosi szkoła. Organizator
weryfikuje spełnienie przez szkołę niniejszego warunku w formularzu konkursowym.
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§5 Rozstrzygnięcie Konkursu i Nagrody
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w następujących terminach: zakończenie konkursu 6 maja 2018r. –
informacja o zwycięzcach do 21.05.2018r. poprzez podanie informacji na stronie internetowej
www.zyjsmacznieizdrowo.pl. Ponadto, zwycięskie szkoły zostaną powiadomione przez Organizatora
pocztą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie, o przyznaniu im nagród. Powiadomienie będzie
skierowane do wiadomości Przedstawiciela szkoły.
O wyborze dotyczącym przyznania nagród w Konkursie zdecyduje powołana w tym celu przez
Organizatora komisja konkursowa (Komisja Konkursowa). W skład Komisji Konkursowej wejdą
przedstawiciele Organizatora oraz Zleceniodawcy.
Nagrodami w Konkursie są:
a. nagrody rzeczowe dla uczniów 5 klas/zespołów – koszulki i torby o wartości 1500 pln
brutto/zestaw dla 1 klasy,
b. 5 bonów pieniężnych dla szkół o wartości 15.000 PLN brutto/każdy bon do
wykorzystania na sprzęt sportowy w sklepie Decathlon (stacjonarnie lub online),
c. 5 laptopów dla szkół o wartości 2.500 PLN brutto/każdy
d. dyplomy dla 5 zwycięskich klas/zespołów.
Nagrody w Konkursie otrzymają Szkoły, których prace nadesłane do Konkursu Komisja Konkursowa
oceni najwyżej. Oceny prac będą dokonywane wg następujących zasad:
a. Jakość zgłoszenia konkursowego: prawidłowość wypełnienia formularza,
szczegółowość opisu wydarzenia i sposobu realizacji wszystkich celów zgodnie z
punktem 6. par 4. – maksymalnie 20 punktów.
b. Załączenie dokumentacji w postaci zdjęć i/lub filmu oraz ich wartość artystyczna –
maksymalnie 10 punktów.
c. Pomysłowość i oryginalność zorganizowanego „Wydarzenia Społecznego” maksymalnie 10 punktów.
d. Pomysłowość i oryginalność promocji aktywności inspirowanej wybraną kartą
wydarzeń gry Yedzo - maksymalnie 10 punktów.
e. Dodatkowo będą punktowane wydarzenia, z których relacja zostanie zamieszczona w
mediach internetowych szkoły, Nauczyciela lub wybranych instytucji takich jak lokalny
portal internetowy, strona www lub profil FB szkoły, Urzędu Gminy itp. i przekazana
Organizatorowi w zgłoszeniu konkursowym w formie linków do publikacji –
maksymalna liczba punków 10.
Maksymalna liczba punktów dla jednego zgłoszenia konkursowego wynosi 60 punktów.
Organizator zastrzega sobie prawo do nieudostępniania osobom postronnym szczegółowej
punktacji zgłoszonych prac konkursowych.
Nagrody wymienione w ust. 3 pkt. 3 zostaną przyznane po ogłoszeniu wyników konkursu
w terminie po 21 maja 2018 r.
Każda szkoła biorąca udział w Konkursie wyraża zgodę na podanie do publicznej wiadomości
informacji o udziale szkoły w Konkursie.
Odpowiedzialność z tytułu gwarancji za nagrody rzeczowe spoczywa na podmiocie wskazanym
w treści gwarancji, o ile do nagrody dołączona jest karta gwarancyjna.

8. Organizator zamieści na stronie Konkursu www.zyjsmacznieizdrowo.pl szczegółowe informacje na
temat nagród rzeczowych.
§6 Postanowienia dotyczące wręczenia nagrody
1. 5 zwycięskich szkół, które otrzymają nagrodę, zobowiązuje się do zorganizowania wspólnie z
Organizatorem uroczystego wręczenia nagrody, trwającego do 60 minut.
2. Szkoła zapewni miejsce, w którym mogłaby się odbyć uroczystość, a także udostępni nagłośnienie
i umożliwi sprawną technicznie realizację wydarzenia.
3. Termin uroczystego odebrania nagrody nastąpi w terminie od 4 do 21 czerwca 2018 r. i zostanie
indywidualnie ustalony telefonicznie lub e-mailowo z Przedstawicielem każdej zwycięskiej szkoły.
4. Zestaw nagród zostanie wręczony osobom dokonującym zgłoszenia (Przedstawicielom szkoły).
5. Odbiór nagród na stosownym dokumencie potwierdza swoim podpisem i pieczęcią szkoły
Przedstawiciel szkoły lub pracownik sekretariatu w momencie jej odbioru od Organizatora.
6. Nagrodzona szkoła nie może żądać zamiany nagrody na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny,
chyba, że Regulamin stanowi inaczej.
7. Nagrodzona szkoła nie może żądać organizacji uroczystego wręczenia nagrody w terminie innym niż
wskazany w pkt 3. ani wypłaty ekwiwalentu pieniężnego z tytułu rezygnacji z organizacji tego
wręczenia.
§7 Postanowienia dodatkowe
1. Jeśli dana szkoła podlega obowiązkowi podatkowemu, jest zobowiązana do uiszczenia należnego
podatku dochodowego od nagrody we własnym zakresie.
2. Szkoły biorące udział w Konkursie przyjmują do wiadomości, że Organizator lub Zleceniodawca
Konkursu mogą zwrócić się do nagrodzonych szkół z prośbą o pośrednictwo w kontakcie z autorami
prac lub ich przedstawicielami ustawowymi w celu ewentualnego zawarcia umowy o nabyciu praw
autorskich lub licencji do nagrodzonych prac. Szkoły dołożą staranności, aby kontakt ten ułatwić.
3. Administratorem danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych w niniejszym Konkursie,
w celu i zakresie niezbędnym do jego przeprowadzenia, jest Nestlé Polska S. A. z siedzibą
w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 32, 02–672 Warszawa, która powierza przetwarzanie danych
osobowych Organizatorowi. Dane osobowe osób fizycznych będą przetwarzane w celach
związanych z Konkursem. Każda osoba fizyczna ma prawo wglądu w swoje dane osobowe, prawo
ich poprawiania i prawo żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale
może być niezbędne do wzięcia udziału przez szkołę w Konkursie i otrzymania nagrody. Uczniowie
lub osoby działające w ich imieniu mogą też udzielić dodatkowej zgody na publikację imienia
i nazwiska, na stronie internetowej www.zyjsmacznieizdrowo.pl, zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Szkoła biorąca udział w Konkursie oświadcza, że jest uprawniona do przetwarzania danych
osobowych wszystkich osób fizycznych uczestniczących z ramienia szkoły w Konkursie na każdym
jego etapie, w szczególności uczniów lub pracowników.
§8 Postępowanie reklamacyjne
1. Szkoły mogą zgłaszać reklamacje na piśmie w terminie 7 dni od dnia publikacji wyników Konkursu.
Reklamacja musi być przesłana listem poleconym na adres Organizatora podany w pkt. 1 ust. 1,
z dopiskiem ,,Konkurs Żyj smacznie i zdrowo – Reklamacja’’. Organizator rozpatruje wyłącznie
reklamacje, które wpłynęły w określonym w Regulaminie terminie.
2. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 7 dni od ich
zgłoszenia. Organizator poinformuje pisemnie szkołę zgłaszającą reklamację o zajętym stanowisku.
§9 Postanowienia końcowe
1. Regulamin niniejszego konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora w Warszawie przy
ul. Nowoursynowskiej 101E oraz na stronie internetowej www.zyjsmacznieizdrowo.pl.
2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: zsiz@synertime.pl.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy
prawa.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych powodów,
o ile zmiany nie są istotne i nie wpłynie to na uprawnienia uczestników Konkursu.

Załącznik nr 1
OŚWIADCZENIE RODZICA
Ja,

niżej

podpisany(a),

potwierdzam,

że

wyraziłem(am)

zgodę

na

udział

ucznia

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ,
którego jestem przedstawicielem ustawowym, w konkursie dla szkół gimnazjalnych, organizowanym w
ramach programu edukacyjnego „Żyj smacznie i zdrowo”.
Imię i nazwisko ucznia ………………………………………………………………………………………..……………………
Uczeń klasy …………………………
Szkoła Podstawowa / Gimnazjum …………………………………………………………………………………………………………………
W województwie………………………………………………………………………………………………

…………………………………..

………………………………………………………………….

(data)

Podpis składającego oświadczenie *

*oświadczenie podpisuje czytelnie rodzic (przedstawiciel ustawowy) uczestnika

Administratorem danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych w Konkursie, w celu i zakresie
niezbędnym do jego przeprowadzenia, jest Nestlé Polska S. A. z siedzibą w Warszawie przy ul.
Domaniewskiej 32, 02–672 Warszawa, która powierza przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi,
Synertime Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (02-797), ul. Nowoursynowska 101E. Dane osobowe osób
fizycznych będą przetwarzane w celach związanych z Konkursem. Każda osoba fizyczna ma prawo wglądu
w swoje dane osobowe, prawo ich poprawiania i prawo żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych
jest dobrowolne, ale może być niezbędne do wzięcia udziału przez szkołę w Konkursie i otrzymania
nagrody.

Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA KORZYSTANIE
Z PRAW AUTORSKICH I PRAW DO WIZERUNKU
W nawiązaniu do Regulaminu Konkursu dla Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych, organizowanego w
terminie: 1 stycznia 2017 r. do 23 kwietnia 2018 r., w ramach programu edukacyjnego „Żyj smacznie i
zdrowo” przez Synertime Sp. z o.o . (dalej Konkurs), w związku ze zgłoszeniem pracy do Konkursu:

Szkoła/klasa

Zgłaszana praca
Zdjęcia
Film

Oświadczamy, że wymieniona wyżej praca (dalej praca konkursowa) została stworzona w ramach Konkursu,
zgodnie

z

jego

Regulaminem,

przez

uczniów

klasy

………………………………

z

gimnazjum

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………..
podpisanych pod niniejszym oświadczeniem. Oświadczamy, że praca nie narusza praw autorskich lub innych
praw własności intelektualnej osób trzecich. Wyrażamy zgodę na to, aby:
Organizator Konkursu
Synertime Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (02797), ul. Nowoursynowska 101E, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000291250, NIP: 9512236147, REGON: 141173151,
kapitał zakładowy 150.000 zł
mógł wykorzystać pracę konkursową w zakresie celów promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych
związanych z Konkursem i Programem Edukacyjnym „Żyj smacznie i zdrowo” na następujących polach
eksploatacji:
1) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie prac konkursowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieci Internet;

3) opracowanie prac konkursowych, wykorzystanie w powyżej określonym zakresie ich fragmentów, także
w celu ich włączenia do innych utworów i korzystanie z tak powstałych utworów zależnych.
Organizator może udzielić dalszej zgody (sublicencji), Zleceniodawcy Konkursu, Nestlé Polska S. A. z siedzibą
w Warszawie, (02-672), ul. Domaniewska 32, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000025166, NIP: 527-020-39-68, REGON: 010006420, kapitał zakładowy 42.800.000 zł w pełni
opłacony.
Organizator oraz Zleceniodawca zapewniają, że praca konkursowa nie będzie wykorzystywana do celów
o komercyjnym charakterze. Zamiarem Organizatora i Zleceniodawcy jest pokazanie nagrodzonych prac
konkursowych i ich twórców dla rozpropagowania programu edukacyjnego „Żyj smacznie i zdrowo”, który
ma na celu propagowanie wśród młodzieży gimnazjalnej dobrych nawyków związanych z prawidłowym
odżywianiem, w szczególności takich, jak: przeciwdziałanie marnowaniu pożywienia, świadome
dokonywanie zakupów spożywczych, prawidłowe przechowywanie produktów spożywczych, umiejętność
komponowania smacznych posiłków oraz uświadamianie korzyści wynikających ze wspólnego spożywania
posiłków.
Z uwagi na powyższe, udzielenie zgody na korzystanie z pracy konkursowej następuje nieodpłatnie, tj. bez
dodatkowego wynagrodzenia i ma charakter umowy o udzielenie licencji, w rozumieniu przepisów Ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 r. Nr 90, poz. 631 z pózn. zm.).
Licencja udzielona jest na czas 2 lat, na terytorium Polski, a w zakresie wykorzystania pracy konkursowej za
pośrednictwem Internetu bez ograniczeń terytorialnych, z prawem do udzielenie sublicencji Zleceniodawcy
Konkursu.
Udzielamy upoważnienia, żeby Organizator lub Zleceniodawca Konkursu mogli, wykorzystując pracę
konkursową w zakresie udzielonej powyżej licencji, oznaczać ją imionami i nazwiskami ich autorów.
Wyrażamy zgodę na bezpłatne rozpowszechnianie przez Nestle Polska S. A. lub Synertime Sp. z o.o. naszego
wizerunku utrwalonego na zdjęciach lub w filmach promocyjnych wykonanych w związku z Konkursem na
zlecenie Nestle Polska S. A. lub Synertime Sp. z o.o., w celach promocyjnych i edukacyjnych związanych
Konkursem i z Programem Edukacyjnym „Żyj smacznie i zdrowo”.
Wyrażamy także zgodę na publikację danych osobowych uczniów, w postaci imienia i nazwiska, na stronie
internetowej www.zyjsmacznieizdrowo.pl, po zakończeniu Konkursu, w celu podania do publicznej
wiadomości informacji o wynikach Konkursu.
………………………………………………………
Miejscowość, data

Imię i nazwisko ucznia –
współautora pracy
konkursowej

Podpis ucznia, jeśli
ukończył 13 lat

Imię i nazwisko przedstawiciela
ustawowego

Podpis
przedstawiciela
ustawowego

Załącznik nr 3
Konkursowe karty wydarzeń:
1) „Dobra energia”

2) „Siła umysłu”

3) „Przekąski z głową”

