
 
 

Regulamin konkursu kulinarnego na najciekawszy i zdrowy wypiek  

 

organizowanego w ramach projektu pn. Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą 

„Ochrona BIO w Mieście Opolu” – bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry, 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 

2014-2020, oś priorytetowa 5 Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 

5.1 Ochrona różnorodności biologicznej 

1. Organizator konkursu: 

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I im. Mikołaja Kopernika z siedzibą: 45-714 Opole,  

ul. Licealna 3. 

2. Motyw konkursu: 

Zdrowa żywność z wykorzystaniem ziół naturalnie występujących na terenie Opolszczyzny   

ze szczególnym uwzględnieniem wysp Bolko i Pasieki oraz wzdłuż pasa Odry. 

3. Cel konkursu: 

- zwiększenie świadomości uczestników w zakresie ochrony bioróżnorodności ze szczególnym 

uwzględnieniem wysp Pasieka i Bolko oraz pasa Odry, 

- prezentacja możliwości kulinarnych dzieci i młodzieży, 

- wymiana przepisów kulinarnych, 

- budowanie więzi wewnątrz społeczności szkolnej. 

4. Uczestnicy: 

Dzieci i młodzież opolskich szkół podstawowych oraz liceów. 

5. Rekrutacja: 

Rekrutacja ogłoszona zostanie na stronie internetowej Organizatora www.lo1.opole.pl, a zgłoszenia 

dokonać można e-mailowo na adres: sekretariat@lo1.opole.pl do dnia 07.06.2021r. 

6. Warunki udziału w konkursie: 

- Udział w konkursie możliwy jest po przesłaniu zgłoszenia drogą e-mailowa na adres 

sekretariat@lo1.opole.pl do dnia 07.06.2021r.,  

- Uczestnicy konkursu są zobowiązani do dostarczenia wcześniej przygotowanych wypieków na miejsce 

oficjalnego rozstrzygnięcia konkursu, tj. do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Mikołaja 

Kopernika w Opolu w dniu 11.06.2021r. do godziny 10.00. Potrawy przygotować należy we własnym 

zakresie podobnie jak i naczynia służące prezentacji potraw,  

- Uczestnik konkursu ma prawo zgłosić do konkursu tylko jedną potrawę,  

- w sytuacjach nie objętych niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator.  
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UCZESTNICY zobowiązani są do dostarczenia zgłoszenia do udziału w konkursie podpisanego 

własnoręcznie (uczestnicy pełnoletni) lub przez rodzica/opiekuna prawnego (uczestnicy 

niepełnoletni) najpóźniej do dnia prezentacji potraw, tj. 11.06.2021r. (wcześniej należy przesłać 

podpisane zgłoszenie drogą e-mailową w terminie do 07.06.2021r.)   

7. Ocena prac: 

Konkurs zostanie przeprowadzony w jednej kategorii, tj.: najciekawszy i zdrowy wypiek  

Organizator powoła komisję konkursową liczącą 3 osoby.  

Komisja konkursowa dokona oceny potraw konkursowych, przyznając nagrody rzeczowe za pierwsze 

3 miejsca w każdej kategorii wiekowej, tj: 

- dzieci młodsze klasy 1-3, 

- starsze klasy 4-8, 

- młodzież szkół średnich. 

Protokół odbioru nagród rzeczowych stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.  

Kryteria oceny: 

- smak, 

- zdrowy wypiek, 

- oryginalność,  

- dobór przypraw, 

- estetyka, w tym: zachowanie proporcji, właściwa barwa, wrażenia ogólne.  

9. Ogłoszenie wyników: 

Wyniki konkursu i wręczenie nagród nastąpi dnia 11.06.2021r. o godzinie 12.00.  

10. Uwagi: 

- Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do jego odwołania lub wprowadzenia zmian  

w organizacji, w tym terminu i miejsca jego przeprowadzenia, jednak zobowiązany jest w takim 

wypadku niezwłocznie o tym poinformować za pośrednictwem strony internetowej www.lo1.opole.pl  

- Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych uczestnika 

zawartych w formularzu (pn. zgłoszenie do konkursu) oraz prawo do wykorzystania wizerunku 

uczestnika utrwalonego na fotografiach sporządzonych podczas trwania konkursu, jak i podczas 

rozdania nagród na potrzeby promocyjne oraz sprawozdawcze Organizatora. Klauzula dotycząca 

wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz udostępnienie wizerunku przez 

uczestników konkursu stanowi integralną część formularza (pn. zgłoszenie do konkursu). 

Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednak wymagane do wzięcia udziału w konkursie.  

- Zgłaszając się do udziału w konkursie Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z regulaminem konkursu, 

rozumiał jego treść i zobowiązuje się do jego przestrzegania,  
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- Informacje o konkursie można uzyskać w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr 1 im. Mikołaja 

Kopernika w Opolu, ul. Licealna 3: dzwoniąc lub pisząc: nr: tel. 77 474 29 44 wew. 888, e-mail: 

sekretariat@lo1.opole.pl 

- W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decydować będzie Organizator podczas 

trwania konkursu. 

- Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej 

Organizatora www.lo1.opole.pl  

-  Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część  

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU 
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