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Regulamin VII Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Żywności i Żywieniu. 

 

A. Informacje ogólne 

1. Organizatorem Konkursu jest Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  

w Kluczborku z siedzibą przy ulicy Mickiewicza 10.  

Współorganizatorami są instytucje współpracujące. 

2. Konkurs został objęty patronatem: 

 Opolskiego Kuratora Oświaty 

 JM Rektora Politechniki Opolskiej 

 Lasów Państwowych Nadleśnictwa Namysłów 

 Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu 

 Koła Łowieckiego Nr 2 „Leśnik” w Kluczborku 

3. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń szkoły ponadpodstawowej. 

4. Konkurs prowadzony jest w kategoriach:  

 liceum ogólnokształcące 

 technikum 

 branżowa szkoła I stopnia  

B. Cel Konkursu 

Celem Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Żywności i Żywieniu jest wykształcenie 

wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie oraz promowanie 

zdrowego stylu życia poprzez: 

 pobudzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów problemami źródeł 

pozyskiwania żywności oraz problemami  żywienia; 

 upowszechnianie wzorców racjonalnego żywienia i promocja zdrowia; 

 konfrontacja możliwości i osiągnięć uczniów z różnych szkół; 

 rozwijanie poczucia odpowiedzialności z wykonanej rzetelnej  

i kreatywnej pracy; 

 motywowanie uczniów do zdobywania i pogłębiania wiadomości  

i umiejętności z zakresu racjonalnego odżywiania; 

 podniesienie poziomu kształcenia; 

 nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami. 

Konkurs jest głównie nastawiony na rozwijanie i doskonalenie wiedzy 

i umiejętności. 



2 

 

Podczas Konkursu sprawdzana jest wiedza uczestników z zakresu: 

zasad zdrowego stylu życia, a w szczególności: 

 źródeł pozyskiwania produktów żywnościowych, 

 tradycji w pozyskiwaniu i przetwarzaniu produktów naturalnych jako 

źródła pożywienia, dawniej i dziś. 

 zasobów runa leśnego i  możliwości gospodarowania nimi,                   

z uwzględnieniem ochrony środowiska. 

 znajomości uwarunkowań zdrowia człowieka; 

 zapobiegania chorobom cywilizacyjnym; 

 zagrożeń zdrowotnych; 

 sposobów ochrony zdrowia; 

 utrzymywania dobrej kondycji zdrowotnej; 

 edukacji prozdrowotnej i dbałości o własne zdrowie; 

 zasad higieny żywności; 

 bezpieczeństwa żywności. 

C.  Organizacja konkursu 

Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń liceum, technikum i szkoły 

branżowej w wybranej kategorii: 

 kategoria liceum, 

 kategoria technikum, 

 branżowa szkoła. 

We wszystkich etapach uczniowie startują indywidualnie. 

Konkurs jest dwustopniowy:  

 I etap – szkolny – listopad 2021 r. 

W I etapie – mogą brać udział wszyscy chętni uczniowie, spośród których 

wyłaniani są reprezentanci do II etapu.  

Do etapu II kwalifikuje się, co najwyżej 2 najlepszych zawodników z danej szkoły 

(lub danego typu szkoły w zespole szkół) liczącej do 200 uczniów i co najwyżej 

3 zawodników ze szkoły większej. 

 Organizator dopuszcza zakwalifikowanie większej ilości uczniów z danej szkoły 

do etapu II. 

Szkoły przesyłają prace uczniów, wraz z formalnym zgłoszeniem do dnia 

15.12.2021r.  
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 II etap  wojewódzki – styczeń-luty 2022 w którym przesłane prace 

zostaną sprawdzone przez komisję powołaną przez dyrektora PODN 

w Kluczborku. Członkami komisji nie mogą być nauczyciele przygotowujący 

uczestników do konkursu.  

1. Szkoły otrzymują informacje o Konkursie do 30.09. 2021r. 

2. Zgłoszenie szkoły do udziału w Konkursie następuje do 15.12.2021r.- 

(załącznik nr 1) wraz z pracami uczniów i dołączonymi oświadczeniami 

(załącznik nr 2, załącznik 3). 

3.  Uczestnictwo w etapie wojewódzkim wymaga zgody wyrażonej 

w formie pisemnej wg załącznika 2a lub załącznika nr 2b. Brak stosownej 

zgody uniemożliwia udział w konkursie. 

 
Szkoły przesyłają prace konkursowe opracowane przez uczniów na temat 

„ DARY POLSKIEGO LASU W TRADYCJACH ŻYWIENIOWYCH  

I ZWYCZAJOWYCH” 

 

Prace konkursowe mają być wydrukowane w formacie A4, trwale zszyte, treść 

o objętości co najmniej 5 stron (nie licząc strony tytułowej i wykazu bibliografii), 

czcionka 12, interlinia 1,5 i obejmować swoim zakresem problematykę 

Konkursu. 

Prace bez dołączonego oświadczenia (załącznik nr 3) nie będą sprawdzane. 

1. Prace muszą być dokładnie opisane danymi dołączonymi w zaklejonej 

kopercie na trwale zszytej  z ostatnia stroną pracy, w tym: imię i nazwisko, 

typ szkoły, klasa. 

2. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora dokonuje oceny 

zgłoszonych prac zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie konkursu. 

3. Opis kryteriów 

Maksymalna liczba punktów wynosi 40. 

Ocenie podlegać będą: 

 Ogólny wygląd pracy (estetyka wykonania, twórczy dobór środków, 

interesujący sposób przedstawienia ) -10 punktów 

 Zgodność tematyczna, wiedza merytoryczna poparta naukowymi 

aktualnymi wiadomościami (postawienie tezy i jej obrona) - 20 punktów 

 Kreatywność wyróżniająca pracę – 10 punktów. 

4. Komisja po podliczeniu uzyskanych punktów podejmie decyzję co do 

określenia laureatów i finalistów II etapu.  
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D. Dokumentacja 

Dokumentacja Konkursu obejmuje: 

1. Regulamin konkursu wraz z załącznikami.  

2. Zgłoszenia, oświadczenia i prace nadesłane przez szkoły. 

3. Protokół II etapu Konkursu wykonany przez Komisję Konkursową. 

4. Pisma przychodzące i wychodzące. 

E. Ustalenia końcowe: 

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie na jego 

potrzeby. 

2. Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia i nazwiska oraz 

wykorzystanie swojego wizerunku w materiałach związanych z Konkursem. 

3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. 

4. Uczestnicy Konkursu przekazują prawa autorskie na organizatora konkursu 

wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatorów 

przygotowanych przez nich prac w celach promocyjnych. 

5. Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest jednoznaczne z jego pełną 

akceptacją treści niniejszego Regulaminu. 

6. Nieprzestrzeganie Regulaminu powoduje dyskwalifikację uczestnika 

z postępowania konkursowego. 

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie, jeżeli nastąpi 

taka konieczność. 

8. We wszystkich sprawach nie ujętych w Regulaminie oraz w kwestiach spornych 

decyzje podejmuje Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 

w Kluczborku. 

9. Wydatki związane z organizacją Konkursu pokrywają: dotacje budżetowe. 

instytucje współpracujące. 

10. Organizatorzy nie pokrywają kosztów poniesionych przez uczestników 

w związku z udziałem w Konkursie. 

11. W sprawach związanych z konkursem należy kontaktować się z Haliną Maras-

Pawliszyn – opiekunem merytorycznym tel. 883 462 544 
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Załącznik 1 

..............................................                                                               ......................................... 

      pieczęć podłużna szkoły                                                                                                                      miejscowość, data 

                                                                                 

POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI     
 46-200 Kluczbork, ul. Mickiewicza 10  

 

DEKLARACJA UDZIAŁU 

Zgłoszenia udziału należy dokonać do dnia określonego w regulaminie   

 

Szkolna Komisja Konkursowa przy 
 

.......................................................................................................................................        
(nazwa szkoły/placówki)  

 

w.................................................................................................................................. 
 (adres szkoły/placówki) 

stwierdza, że eliminacje szkolne konkursu 
 

VII Wojewódzki Konkurs o Żywności i Żywieniu 

odbyły się dnia  .........................................................i brało w nich  udział  ..................uczniów.                                                                            
Równocześnie przesyłamy prace następujących uczniów: 

(proszę wpisać drukowanymi literami): 

l.p. Nazwisko i imię ucznia Szkoła/kategoria Klasa Nauczyciel/e 

przygotowujący  

1.     

2.     

3.     

W szkole uczy się: do 200 uczniów -  ponad 200* uczniów zgodnie z regulaminem konkursu 

…………………………………………… ………………………………………………… 
        przewodniczący komisji szkolnej   

dyrektor szkoły 

Imię i nazwisko nauczyciela do kontaktu w sprawie konkursu  
 

 

……………………………………………………………………… 
 

Tel. ………   adres e-mail:…………………………………....................  
          inny niż szkolny                                                                                        inny niż szkolny  
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Deklarację udziału  należy przesłać do 15 grudnia  br.  
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Załącznik nr 2a 

 
ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE 
□* Wyrażam zgodę na udział mojego niepełnoletniego dziecka/podopiecznego  
 
……………………………………………………………………..………………………… 
                                                                             /imię i nazwisko dziecka/ 
ucznia/uczennicy* 
szkoły …………………………………………………………………………..………………
……. 
……………………………………………………………………………………………… 
                                                                    /nazwa szkoły/ 
w ……………………………………………………………………………………… 
                                                                                 /nazwa konkursu/ 
organizowanym przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku. 
□* Oświadczam, że nie są mi znane żadne przeciwwskazania zdrowotne 
uniemożliwiające mojemu dziecku/podopiecznemu udział w konkursie. 
□* Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka/podopiecznego 
utrwalonego w formie fotografii podczas trwania konkursu oraz uroczystości finałowej. 
□* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Powiatowy Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku udostępnionych w formularzu zgłoszeniowym, 
wynikających z organizacji konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000)   
 
Administratorem danych jest Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku, 
ul. Mickiewicza 10, 46-200 Kluczbork 
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 
możliwości udziału w konkursie.  
Podającym dane przysługuje prawo do wglądu, poprawiania swoich danych oraz prawo do wycofania 
zgody. Wycofanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją w konkursie. 

 
 
 
            
       ……………………………. 

                                                                                                                                                 
/czytelny podpis 
rodzica/opiekuna/ 

 
 
 
* Zaznaczyć właściwe  
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Załącznik nr 2b 
 

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE 
 
□* Ja niżej  podpisany,  uczeń szkoły ……………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………… 
                                                                    /nazwa szkoły/ 
Wyrażam zgodę na udział w  
 
……………………………………………………………………………………………… 

/nazwa konkursu/ 
organizowanym przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
w Kluczborku. 
□* Oświadczam, że nie są mi znane żadne przeciwwskazania zdrowotne 
uniemożliwiające mi udział w konkursie. 
□* Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego  
w formie fotografii podczas trwania konkursu oraz uroczystości finałowej. 
□* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Powiatowy 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku udostępnionych w formularzu 
zgłoszeniowym, wynikających z organizacji konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000)   
 
Administratorem danych jest Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku, Mickiewicza 
10, 46-200 Kluczbork 
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 
możliwości udziału w konkursie.  
Podającym dane przysługuje prawo do wglądu, poprawiania swoich danych oraz prawo do wycofania 
zgody. Wycofanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją udziału w konkursie. 

 
 
 
        
 ……………………………. 

                                                                                                                                                 
/czytelny podpis ucznia/ 

 
 
 
* Zaznaczyć właściwe 
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Załącznik 3 
 
 
………………………………………………………….….                 ……………………………………… 

                                           uczeń        miejscowość, data 
 
 
…………………………………………………………….. 

                         typ i  nazwa szkoły 
 
 
………………………………………………………..…… 

                           adres szkoły 

 
 

       Powiatowy Ośrodek  

Doskonalenia Nauczycieli  

w Kluczborku 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Świadomy/a odpowiedzialności oświadczam, że moja praca pod tytułem 

„ DARY POLSKIEGO LASU W TRADYCJACH ŻYWIENIOWYCH  

I ZWYCZAJOWYCH” 

 

opracowana w ramach 

VII WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU O ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIU 

        

została wykonana przeze mnie samodzielnie. Oświadczam, że praca nie narusza praw 

autorskich w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 2019, poz. 1231) z późn. zm. oraz dóbr osobistych chronionych 

prawem cywilnym. Oświadczam jednocześnie, że wyżej wymieniona praca nie zawiera 

danych i informacji, które zostały uzyskane w sposób niedozwolony prawem. 

Praca może być publikowana przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

w Kluczborku w celach promocyjnych i edukacyjnych. 

 

 

………………………………………………………….. 

                    podpis ucznia 
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Załącznik nr 4  

 

Tematyka i polecana literatura dotycząca Konkursu 

 

Tematyka Konkursu obejmuje zagadnienia: 

 Leśne skarby – przedstawiciele i możliwości pozyskiwania. 

 Uwarunkowania zdrowotne darów lasu. 

 Tradycje pozyskiwania i przetwarzania darów lasu. 

 Łowiectwo – tradycje, zwyczaje dawniej i dziś. 

 Zasoby runa leśnego, zwierząt leśnych, a ochrona środowiska naturalnego. 

 

Literatura polecana: 

1. Kamiński W. Ilustrowany leksykon grzybów w Polsce Wydawnictwo Dragon, 

Bielsko-Biała ISBN. 2015. 

2. Grochowski W. Uboczna produkcja leśna Wydawnictwo 

PWN Warszawa 1990. 

3. Antkowiak L. Rośliny lecznicze, AR Poznań 1998. 

4.  Pisulewska E., Janeczko Z, Krajowe rośliny olejkowe. Wyd. Know-HOw, 

Warszawa 2008  

5. Czerwiński M., Szczepocki J., Vademecum myśliwskie, Bellona Warszawa 

(2009)  

6. Fruziński B. Gospodarka Łowiecka, Wydawnictwo Łowiec Polski Sp.zoo 

Warszawa (2002) 

Netografia 

 „Dobre z lasu czyli natura od kuchni” https://www.lasy.gov.pl/pl/nasze-lasy 

 

 

 

 

 


