
Regulamin konkursu - 

wiedzy o mleku pasteryzowanym 

 

§1 

Organizator 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie, rodzaj nagród i sposób ich uzyskania. 

2. Organizatorem Konkursu jest FHU ŁUKNAT Mateusz Ziarko Dostawca Mleka, Owoców i Warzyw do 

Szkół.   

3. Fundatorem nagród w Konkursie jest FHU ŁUKNAT Mateusz Ziarko. 

4. Konkurs odbywa się pod patronatem Fundacji „Mleko dla Szkół, Mleko dla Zdrowia” z siedzibą: 

ul. Duńska 3, 05-152 Czosnów, która wspiera program „Doskonałe Mleko w Szkole”. 

 

§2 

Cel Konkursu 

Celem Konkursu jest zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na 

zdrowie wśród młodzieży szkół, w szczególności poprzez pogłębienie wiedzy o wartości odżywczej 

mleka pasteryzowanego i przetworów mlecznych, a także pogłębienie wiedzy na temat prawidłowego 

żywienia i zdrowego stylu życia oraz ich znaczenia dla organizmu człowieka. 

 

§3 

Temat Konkursu 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VI zainteresowanych zdobyciem i pogłębieniem 

wiedzy o wartości odżywczej mleka pasteryzowanego i przetworów mlecznych. 

Tematyka konkursu obejmuje: 

- proces pasteryzacji mleka 

- łańcuch chłodniczy 

- wartość odżywcza mleka 

- przechowywanie mleka 

- jogurt BiFi 

- korzyści ze spożycia mleka pasteryzowanego 

- za co odpowiadają podstawowe składniki mleka w organizmie 

- zasada prof. Bergera 6U 

- różnice w wartości odżywczej w mleku pasteryzowanym oraz mleku UHT 

- zasady działania programu „Szklanka Mleka” 

- informacje o dostawcy mleka do szkoły (działania edukacyjne) 

- informacje o Fundacji „Mleko dla Szkół, Mleko dla Zdrowia”. 



 

 

§ 4 

Organizacja i przebieg Konkursu 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV - VI szkół podstawowych z terenu województw 

świętokrzyskiego, podkarpackiego i lubelskiego, biorących udział w programie „Doskonałe 

Mleko w Szkole”.  

2. Konkurs przeprowadzony jest w dwóch etapach: 

I etap – szkolny 

II etap – międzywojewódzki 

3. W I etapie – szkolnym mogą brać udział wszyscy chętni uczniowie, spośród których wyłaniany 

jest reprezentant do II etapu.  

4. Tematykę i sposób przeprowadzenia eliminacji szkolnych określa Szkolna Komisja Konkursowa. 

5. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu do II etapu – międzywojewódzkiego podejmuje Szkolna 

Komisja Konkursowa, o czym powiadamia Organizatora poprzez wypełnienie zgłoszenia 

dostępnego na stronie internetowej www.enauka.osc.pl. 

6. II etap – uczestnicy eliminacji po zalogowaniu na stronie www.enauka.osc.pl, będą rozwiązywać 

test zawierający 50 pytań. Na rozwiązanie testu uczestnik konkursu będzie miał 40 minut.  

Zadania w teście będą miały charakter zamknięty (wielokrotnego wyboru, o charakterze prawda – 

fałsz”), a ocena prac odbywać się będzie elektronicznie. Po rozwiązaniu testu uczestnik otrzyma 

informacje o wyniku i miejscu rankingowym.  

7. Odpowiedzialni za przygotowanie pytań są organizatorzy konkursu.  

8. Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się 

z Regulaminem i Warunkami Uczestnictwa w konkursie oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie 

danych osobowych (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. –  

Dz. U. Nr 133, poz.883) przez organizatorów, wyłącznie do realizacji tego konkursu. 

9. Organizator wyłania 3 laureatów Konkursu (miejsca od 1 do 3) oraz wyróżnienia. 

10. Laureatami II etapu Konkursu zostają uczniowie, którzy zdobyli najwięcej punktów możliwych do 

uzyskania i mieli najlepszy czas.  

11. Wyłonienie laureatów konkursu nastąpi nie później niż do 14 maja 2017 roku. 

12. Wyboru laureatów i wyróżnionych dokona powołana przez Organizatora Komisja konkursowa. 

13.  Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w dowolnym czasie. 

 

http://www.enauka.osc.pl/
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§ 5 

Terminarz konkursu 

1. I etap szkolny – do 17 marca 2017 r.  

2. II etap – 05 kwietnia 2017 r. w godz. 10.00 – 12.00 

3. Imienne zgłoszenie uczestnika wyłonionego w etapie szkolnym – do 21 marca 2017 r. na stronie: 

www.enauka.osc.pl 

4. UWAGA! Organizatorzy nie przewidują dodatkowych terminów konkursowych bez względu na 

okoliczności (nieobecność usprawiedliwiona, zdarzenia losowe itp.) 

 

§ 6 

Nagrody 

1.Organizator zapewnia laureatom nagrody finansowe: 

I miejsce – 400 zł 

II miejsce – 300 zł 

III miejsce – 200 zł 

ponadto zostaną przyznane wyróżnienia. 

2. Opiekunowie oraz szkoły laureatów otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz atrakcyjne nagrody 

rzeczowe. 

3. Laureaci zostaną powiadomieni o ich wyłonieniu przez Organizatora do dnia 14 maja 2017 r. oraz 

zostaną nagrodzeni najpóźniej do dnia 23 czerwca 2017 r.  

 

§ 7 

Warunki uczestnictwa 

1. Każdy uczestnik konkursu musi mieć stały lub czasowy dostęp do Internetu oraz prywatny adres 

e-mail. 

2. Należy pomyślnie przejść procedurę UTWORZENIA NOWEGO KONTA (dodatkowe 

szczegółowe informacje znajdują się także w pliku PDF pt.” Zakładanie nowego konta”, 

w prawym górnym rogu strony internetowej. UWAGA! Jego odczyt może wymagać 

zainstalowania na komputerze darmowej przeglądarki plików np. Adobe Acrobat Reader lub 

edytora tekstów umożliwiającego odczyt dokumentów tekstowych MS Office Word). 

3. Przygotować sobie następujące dane: imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły, miasto lub 

miejscowość, imię i nazwisko opiekuna. 

4. Do 23 marca 2017 r. wypełnić na stronie konkursu kartę zgłoszenia. 

5. Otrzymać wstępne potwierdzenie o założeniu konta od Organizatora. Potwierdzenie całkowite 

należy sprawdzić do 27 marca 2017 r., logując się na stronie: www.enauka.osc.pl 

6. Do 31 marca 2017 r. rozwiązać test próbny (nieobowiązkowo). 

http://www.enauka.osc.pl/
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§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

2. Decyzja Organizatora wyłaniająca laureatów Konkursu oraz przyznająca nagrody jest ostateczna 

i nie podlega zaskarżeniu. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator Konkursu 

w porozumieniu z fundatorami nagród. 

4. W przypadku małego zainteresowania szkół udziałem w Konkursie, Komisja Konkursowa może 

zdecydować o odwołaniu Konkursu.  
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