REGULAMIN 8. EDYCJI PROGRAMU EDUKACYJNEGO
KIEROWANEGO DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH
ORGANIZOWANEGO POD NAZWĄ „ŻYJ SMACZNIE I ZDROWO”
(zwany dalej „Regulaminem Programu”)
§1 Postanowienia Ogólne
Organizatorem Programu (dalej Program) jest 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 Programu
Program edukacyjny „Żyj smacznie i zdrowo” ma na celu propagowanie wśród uczniów szkół
podstawowych i gimnazjalnych dobrych nawyków związanych z prawidłowym odżywianiem,
w szczególności takich, jak: umiejętność komponowania smacznych i pełnowartościowych posiłków,
regularne spożywanie posiłków, świadome dokonywanie zakupów spożywczych, przeciwdziałanie
marnowaniu pożywienia oraz uświadamianie korzyści wynikających ze wspólnego spożywania posiłków
(dalej Program). 8. edycja konkursu kładzie szczególny nacisk na utrwalanie prawidłowych nawyków
żywieniowych i stosowanie ich w codziennym życiu oraz zachęca do częstego spożywania warzyw i
owoców oraz wykonywania aktywności fizycznej.
§3 Uczestnicy Programu
1. Uczestnikami Programu mogą być wyłącznie szkoły publiczne i niepubliczne szczebla podstawowego
(klasy 5-7) i gimnazjalnego z całej Polski.
2. Program nie ma charakteru indywidualnego. Przystąpić mogą do niego poszczególni Nauczyciele
reprezentujący szkoły.
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§4 Zgłoszenie do Programu
Aby wziąć udział w Programie, Nauczyciel wypełnia Formularz Zgłoszeniowy do Programu dostępny
na stronie www.zyjsmacznieizdrowo.pl. Formularz zgłoszeniowy znajduje się w zakładce „Strefa
nauczyciela”.
Po wypełnieniu formularza i akceptacji Regulaminu Programu oraz udzieleniu zgód na przetwarzanie
danych osobowych i wykorzystanie wizerunku, na adres e-mail podany przez Nauczyciela zostanie
wysłane potwierdzenie rejestracji do Programu oraz dane niezbędne do zalogowania się na konto
Nauczyciela.
Zgłoszenia do Programu można składać w terminie od 23.10.2017 r. do 22.06.2018 r.
Zgłoszenia klas lub grup uczniów do udziału w Programie dokonuje w imieniu szkoły Nauczyciel
z danej szkoły, upoważniony przez jej dyrektora do reprezentowania szkoły (dalej Przedstawiciel
szkoły). Szkoła może mieć więcej niż jednego Przedstawiciela.
W przypadku niespełnienia warunków formalnych Organizator ma prawo nie zakwalifikować
klasy/grupy uczniów do udziału w Programie.

§5 Zestawy edukacyjne
1. Zestawy edukacyjne w 8. edycji Programu zawierają materiały edukacyjne (plakaty, scenariusze
lekcji, materiały merytoryczne do scenariuszy, karty pracy, plansze edukacyjne, 5 zestawów gry
karcianej YEDZO) umożliwiające przeprowadzenie zajęć w więcej niż jednej klasie/grupie uczniów.
2. Prawidłowe wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego do Programu jest warunkiem otrzymania
zestawu edukacyjnego.
3. Zestaw edukacyjny zostanie wysłany kurierem na adres szkoły i nazwisko osoby dokonującej
zgłoszenia (Przedstawiciela szkoły).

1. Zestawy są bezpłatne. Koszty wysyłki kurierem pokrywa Organizator. Nauczyciel, który zgłosi się
do udziału w Programie, otrzyma również od Organizatora dyplom potwierdzający jego
uczestnictwo w Programie.
2. Jeden nauczyciel może zamówić tylko jeden zestaw edukacyjny.
3. Jedna szkoła może zamówić dowolną liczbę zestawów edukacyjnych.
4. Zestawy edukacyjne będą dostępne do wyczerpania zapasów. Decyduje kolejność zgłoszeń.
5. Szkoły, które nie otrzymają zestawów edukacyjnych (po wyczerpaniu zapasu), otrzymają dostęp
do elektronicznej wersji materiałów edukacyjnych (5 scenariuszy lekcji, karty pracy oraz plansze
edukacyjne).
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6. Istnieje możliwość zamówienia zestawów edukacyjnych w celach dydaktycznych szkół do
wyczerpania zapasu, również po zakończeniu Konkursu, do końca roku szkolnego 2017/2018.
§6 Przebieg Programu
1. Program rozpoczyna się 23.10.2017 r. i trwa do 22.06.2018 r.
2. W ramach Programu, w czasie jego trwania zostanie zorganizowany konkurs „Smaczny i zdrowy
posiłek” dla szkół zgłoszonych do Programu przez Przedstawicieli Szkół oraz zgłoszone przez nich
klasy lub zespoły. Konkurs „Smaczny i zdrowy posiłek” podzielony jest na 3 niezależne cykle,
które rozegrane zostaną w następujących terminach:
a. „DOBRA ENERGIA” – od 23.10.2017 r. do 20.02.2018 r.,
b. „SIŁA UMYSŁU” – od 20.02.2018 r. do 30.03.2018 r.,
c. „PRZEKĄSKI Z GŁOWĄ” – od 01.04.2018 r. do 14.05.2018 r.
Nagrodami w wyżej wymienionym konkursie będą nagrody rzeczowe dla uczniów 12
klas/zespołów – koszulki i torby o wartości 1500 PLN brutto/zestaw dla 1 klasy/zespołu oraz
bony pieniężne dla 3 szkół o wartości 5.000 PLN brutto/bon do wykorzystania na sprzęt
sportowy w sklepie Decathlon (stacjonarnie lub online). Zgłoszenie do Programu nie oznacza
udziału w Konkursie „Smaczny i zdrowy posiłek”. Aby wziąć udział w Konkursie „Smaczny
i zdrowy posiłek” należy zgłosić prace konkursowe zgodnie z Regulaminem Konkursu „Smaczny
i zdrowy posiłek”. Zasady udziału w Konkursie „Smaczny i zdrowy posiłek” określa Regulamin
Konkursu „Smaczny i zdrowy posiłek” dostępny na stronie www.zyjsmacznieizdrowo.pl.
Organizatorem konkursu „Smaczny i zdrowy posiłek” 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 konkursu „Smaczny i zdrowy posiłek”), która
organizuje Konkurs na zlecenie Nestlé Polska S. A.
3. W ramach Programu, w czasie jego trwania zostanie zorganizowany również konkurs „Yedzo
Go!” dla szkół zgłoszonych do Programu przez Przedstawicieli Szkół oraz zgłoszone przez nich
klasy lub zespoły. Konkurs „Yedzo Go!” będzie oparty o formułę wydarzenia społecznego.
Konkurs „Yedzo Go!” rozegrany zostanie w terminie od 01.11.2017r. do 6.052018r. Nagrodami
w wyżej wymienionym konkursie będą dla każdej z 5 zwycięskich szkół: nagroda rzeczowa
o wartości 15 000 PLN brutto (bon podarunkowy na zakup sprzętu sportowego w sieci sklepów
Decathlon stacjonarnie lub online), laptop o wartości do 2 500 PLN brutto, komplet koszulek
i toreb o wartości 1500 PLN brutto. Ponadto, szkoła, która zajęła w Konkursie miejsce od 1 do 5
i otrzymuje nagrodę, zobowiązuje się do zorganizowania wspólnie z Organizatorem uroczystego
wręczenia nagrody, trwającego około 60 minut. Szkoła zapewni miejsce, w którym mogłaby się
odbyć uroczystość, a także udostępni nagłośnienie oraz zapewni niezbędne zaplecze techniczne.
Termin uroczystego odebrania nagrody zostanie ustalony telefonicznie lub e-mailowo
z Przedstawicielem szkoły. Zgłoszenie do Programu nie oznacza udziału w Konkursie „Yedzo
Go!”. Aby wziąć udział w Konkursie „Yedzo Go!”, klasa/grupa uczniów musi zrealizować
minimum jedną lekcję wedle scenariusza dostarczonego przez Organizatora oraz wziąć udział
w co najmniej 1 cyklu konkursowym w ramach konkursu „Smaczny i zdrowy posiłek” zgodnie

z Regulaminem Konkursu „Yedzo Go!”. Zasady udziału w Konkursie „Yedzo Go!” określa
Regulamin Konkursu „Yedzo Go!” dostępny na stronie www.zyjsmacznieizdrowo.pl.
Organizatorem konkursu „Yedzo Go!” 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 konkursu „Yedzo Go!”), która organizuje Konkurs na zlecenie Nestlé Polska S.
A.
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§7 Postanowienia dodatkowe
Przystąpienie Przedstawiciela szkoły do Programu oraz zgłoszenie klas/zespołów jest
dobrowolne i jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Programu. Przedstawiciele szkół biorących
udział w Programie są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem Programu.
Organizator ma prawo żądać od Przedstawiciela szkoły wykazania umocowania do działania
w imieniu szkoły, pod rygorem wykluczenia szkoły z Programu.
Organizator nie jest zobowiązany do zapłaty jakichkolwiek kosztów poniesionych przez
Przedstawicieli szkół, ich uczniów i ich przedstawicieli ustawowych, w związku z uczestnictwem
w Programie.
Administratorem danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych w niniejszym Programie,
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 Organizatorom Konkursów. Dane osobowe osób fizycznych będą
przetwarzane
w celach związanych z Programem oraz Konkursami.
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 Programie.
Szkoła biorąca udział w Programie 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.
Regulamin niniejszego Programu jest dostępny w siedzibie Organizatora w Warszawie przy ul.
Domaniewskiej 32, 02–672 Warszawa oraz na stronie internetowej www.zyjsmacznieizdrowo.pl.
Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: zsiz@synertime.pl.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
przepisy prawa.
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 Programu.

