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REGULAMIN KONKURSU „NUTRITION, HEALTH AND WELLNESS”
§1
Postanowienia Ogólne
1.1.

Organizatorem Konkursów „Nutrition, Health and Wellness” (zwanego dalej Konkursem),
skierowanego do studentów i absolwentów do 26. roku życia lub ich mentorów oraz do uczelni
wyższych (konkurs dla studentów i absolwentów do 26. roku życia, zwany dalej Konkursem dla
Studentów i Absolwentów oraz konkurs dla uczelni wyższych, zwany dalej Konkursem dla Uczelni),
jest Synertime Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797) przy ul. Nowoursynowskiej 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 (02-678) przy ul. Szturmowej 2, wpisanego 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 50.000.000 zł w pełni opłacony (dalej Zleceniodawca
Konkursu).

1.2.

Konkurs jest częścią projektu „Nutrition, Health and Wellness”, który ma na celu budowanie
świadomości o Nestlé, jako firmie odpowiedzialnej społecznie, dbającej o zdrowie, prawidłowe
żywienie i dobre samopoczucie.

1.3.

Konkurs ma na celu wsparcie rozwoju studentów i absolwentów do 26. roku życia, którzy
w przyszłości będą wywierać wpływ na zmianę nawyków żywieniowych w swoim otoczeniu,
uwrażliwienie ich na kwestie istotne społecznie oraz na potrzeby społeczności lokalnych.

1.4.

Konkurs dla Studentów i Absolwentów rozpoczyna się 16.03.2015 r. i trwać będzie do 26.05.2015 r.
Konkurs dla Uczelni trwa od 16.03.2015 r. do 26.05.2015 r.

1.5.

Wyniki Konkursu dla Studentów i Absolwentów ogłoszone zostaną dnia 15.06.2015 r. na stronie
www.nestle.pl/pl/nhw oraz na dedykowanym profilu na portalu Facebook i drogą mailową na adresy
e-mail podane przez Uczestników podczas rejestracji.

1.6.

Konkurs dla Studentów i Absolwentów (osób fizycznych) polega na przygotowaniu pracy konkursowej
w dowolnej formie (graficznej lub tekstowej), będącej opisem sposobu odżywiania konkretnej grupy
wiekowej, którą opisywał avatar akcji Nutrition, Health and Wellness, Natalia Honorata Witalna, na
dedykowanym profilu na Facebooku. Praca musi zawierać opis grupy wiekowej oraz zalecenia
żywieniowe proponowane przez uczestnika dotyczące odpowiednich porcji spożywania posiłków
(dalej Praca Konkursowa).

1.7.

Konkurs dla Uczelni (osób prawnych) polega na przyznaniu nagrody pieniężnej tej uczelni, której
Uczestnik Indywidualny lub Zespół Konkursowy wygra Nagrodę Pierwszą.

1.8.

Każdy Uczestnik może wycofać się z Konkursu, ale wówczas traci prawo do nagrody.

1.9.

Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z Konkursu w przypadku stwierdzenia naruszenia przez
niego postanowień regulaminu.
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§2
Wyjaśnienie pojęć głównych
2.1.

Pod pojęciem Uczestnika Konkursu dla Studentów i Absolwentów rozumie się:
a) osobę, która jest studentem studiów wyższych lub absolwentem studiów wyższych, w wielu
do 26. roku życia (uczestnik może mieć ukończony maksymalnie 26 rok życia), zarejestrowała
się do udziału w Konkursie dla Studentów i Absolwentów i przesłała swoje Zgłoszenie
Konkursowe, spełniające warunki uczestnictwa określone w paragrafie 3 (dalej Uczestnik
Indywidualny);
b) członków 2-osobowej grupy, składającej się z jednego studenta studiów wyższych lub
absolwenta studiów wyższych w wieku do 26. roku życia oraz jednego mentora (pracownika
Uczelni, z której pochodzi student/absolwent, wykładowcę), którzy zarejestrowali się do
udziału w Konkursie dla Studentów i Absolwentów i przesłali swoje Zgłoszenie Konkursowe,
spełniające warunki uczestnictwa określone w paragrafie 3 (dalej Zespół Konkursowy);
c) członków 3-osobowej grupy, składającej się z dwóch studentów lub absolwentów studiów
wyższych w wieku do 26. roku życia oraz jednego mentora (pracownika Uczelni, z której
pochodzi student/absolwent wykładowcę), którzy zarejestrowali się do udziału w Konkursie
dla Studentów i Absolwentów i przesłali swoje Zgłoszenie Konkursowe, spełniające warunki
uczestnictwa określone w paragrafie 3 (dalej Zespół Konkursowy).

2.2.

Pod pojęciem Uczestnika Konkursu dla Uczelni rozumie się uczelnię, której studenci lub absolwenci
w wieku do 26. roku życia dokonali prawidłowej Rejestracji Konkursowej i przesłali poprawne
Zgłoszenie Konkursowe.

2.3.

Pod pojęciem Rejestracji Konkursowej rozumie się prawidłowe wypełnienie formularza
zgłoszeniowego (odpowiednio indywidualnego lub zespołowego), w Konkursie dla Studentów
i Absolwentów, dostępnego na stronie http://www.nestle.pl/pl/nhw.

2.4.

Pod pojęciem Numeru Identyfikacyjnego Uczestnika rozumie się kod, nadany i przesłany drogą e-mail
Uczestnikowi w wyniku prawidłowej Rejestracji Konkursowej w Konkursie dla Studentów
i Absolwentów.

2.5.

Pod pojęciem Zgłoszenia Konkursowego rozumie się plik w formacie PDF zawierający opracowaną
przez Uczestnika Indywidualnego lub Zespół Konkursowy, Pracę Konkursową, pokazującą
przedstawienie zaleceń żywieniowych dotyczących odpowiednich porcji jedzenia dla wybranej grupy
wiekowej. PDF może zawierać ilustracje lub linki do innych materiałów autorskich Uczestnika lub
Zespołu Konkursowego. Zgłoszenie musi na pierwszej stronie zawierać Numer Identyfikacyjny.
Zgłoszenia bez wymaganego Numeru Identyfikacyjnego będą automatycznie skreślane z listy
uczestników Konkursu.
§3
Warunki udziału w Konkursie dla Studentów i Absolwentów

3.1.

Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie dla Studentów i Absolwentów jest prawidłowa Rejestracja
Konkursowa, prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego i przesłanie prawidłowego Zgłoszenia
Konkursowego na adres mailowy konkursnhw@synertime.pl do dnia 26.05.2015 r.
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3.2.

W Konkursie dla Studentów i Absolwentów mogą uczestniczyć osoby mające status studenta
dowolnej uczelni wyższej w Polsce, publicznej lub niepublicznej, i absolwenci takich uczelni w wieku
do 26. roku życia oraz (w przypadku Zespołu Konkursowego) mentorzy studentów lub absolwentów
będący pracownikami uczelni. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest posiadanie aktualnej
legitymacji studenckiej (w przypadku studentów) oraz dowodu osobistego (w przypadku
absolwentów i mentorów). W przypadku, gdy osoby nie będą mogły okazać aktualnej legitymacji
studenckiej (w przypadku studentów) lub dowodu osobistego (w przypadku absolwentów i
mentorów), automatycznie zostają skreślone z listy uczestników Konkursu dla Studentów
i Absolwentów. Mentorzy powinni posiadać stopień naukowy dra oraz powinien być zatrudniony na
uczelni wyższej.

3.3.

Rejestracja Konkursowa, Zgłoszenie Konkursowe i udział w Konkursie są dobrowolne i nieodpłatne.

3.4.

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z przyznaniem przez Uczestnika lub Uczestników, że:
a) zapoznali się z regulaminem,
b) są autorami Zgłoszenia Konkursowego,
c) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów związanych z organizacją
i przeprowadzeniem Konkursu, w tym ogłoszeniem jego wyników i przekazaniem nagród.
§4
Rejestracja Konkursowa w Konkursie dla Studentów i Absolwentów

4.1.

Pierwszym etapem udziału w Konkursie dla Studentów i Absolwentów jest prawidłowe dokonanie
rejestracji.

4.2.

Uczestnicy zgłaszają chęć udziału w Konkursie dla Studentów i Absolwentów poprzez wypełnienie
formularza dostępnego na stronie www.nestle.pl/pl/nhw. Odnośnik do formularza zgłoszeniowego
znajduje się także na stronie Konkursu na portalu Facebook. Uczestnik dokonuje Zgłoszenia osobiście.
W przypadku Zespołów Konkursowych rejestracja powinna być dokonana wspólnie. Każdy członek
Zespołu podaje swoje dane osobiście.

4.3.

Rejestrując się należy podać w formularzu rejestracyjnym dane identyfikacyjne Uczestnika (imię
i nazwisko, rok urodzenia, adres korespondencyjny, e-mail, kierunek studiów, nazwę uczelni wyższej,
oraz w przypadku studentów: rok studiów i numer legitymacji studenckiej, w przypadku
absolwentów: numer dowodu osobistego, zaś w przypadku mentorów: numer dowodu osobistego,
stopień naukowy oraz nazwa wykładanego przedmiotu). Osoby, nie mogące okazać ważnej
legitymacji studenckiej (w przypadku studentów), numeru dowodu osobistego (w przypadku
absolwentów i mentorów) oraz poświadczenia stopnia naukowego (w przypadku mentorów) będą
automatycznie skreślone z listy uczestników Konkursu.

4.4.

Termin zakończenia dokonywania rejestracji w Konkursie dla Studentów i Absolwentów to
26.05.2015 r., który jest jednocześnie ostatnim dniem przesyłania Zgłoszeń Konkursowych zgodnie
z treścią postanowień paragrafu 5. Osoby, które dokonały rejestracji w dniu 26.05.2015 r., powinny
w tym samym dniu, najpóźniej do godz. 23:59 przesłać Zgłoszenie Konkursowe.

4.5.

Każdy student lub absolwent może zarejestrować się w Konkursie nie więcej niż dwa razy – jako
Uczestnik Indywidualny i osobno jako członek Zespołu Konkursowego.
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4.6.

W wyniku prawidłowej Rejestracji Konkursowej każdy Uczestnik Konkursu dla Studentów
i Absolwentów otrzyma e-mail zwrotny zawierający indywidualny Numer Identyfikacyjny Uczestnika.
W przypadku Zespołu Konkursowego Numer Identyfikacyjny Uczestnika otrzyma Przedstawiciel
Zespołu, którego Zespół Konkursowy wybierze przy wypełnianiu formularza konkursowego.
Przedstawicielem Zespołu Konkursowego może być wyłącznie student lub absolwent do 26 roku
życia. Numer ten należy wpisać jako tytuł e-maila zawierającego Zgłoszenie Konkursowe.

4.7.

Jeśli z przyczyn technicznych mail zwrotny nie zostanie wygenerowany i przesłany do Uczestnika
Konkursu, Uczestnik Konkursu dla Studentów i Absolwentów jest zobowiązany do niezwłocznego
przesłania informacji o jego braku na adres: konkursnhw@synertime.pl. Organizator odpowie na
przesłane zapytanie w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych.

4.8.

W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z Rejestracją i Zgłoszeniem Organizator może
kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu danych podanych przez niego w formularzu
rejestracyjnym oraz żądać podania szczegółowych informacji związanych z jego udziałem
w Konkursie, w tym złożenia wymaganych oświadczeń i przedstawienia stosownych dokumentów.
§5
Zgłoszenia Konkursowe w Konkursie dla Studentów i Absolwentów

5.1.

Głównym warunkiem udziału w Konkursie dla Studentów i Absolwentów jest prawidłowe przesłanie
Zgłoszenia Konkursowego.

5.2.

Zgłoszenie Konkursowe musi stanowić odpowiedź na Zadanie Konkursowe.

5.3.

Treść Zadania Konkursowego dla Studentów i Absolwentów to:
„Wybierz/-cie dowolną grupę wiekową, którą opisuje Natalia Honorata Witalna na Facebooku,
sprawdź/-cie jej nawyki żywieniowe i przedstaw/-cie zalecenia żywieniowe dotyczące odpowiednich
porcji”. Grupy wiekowe, które badała Natalia Honorata Witalna podczas swoich wizyt w placówkach
to: dzieci ze szkoły podstawowej, gimnazjaliści, studenci, pracownicy dużej firmy i seniorzy. W swojej
pracy opisz/-cie sposób odżywiania się wybranej grupy wiekowej i przedstaw/-cie proponowane
przez siebie zalecenia żywieniowe, odnoszące się do odpowiedniego porcjowania i składu posiłków.
Praca powinna zawierać diagnozę problemów żywieniowych reprezentanta danej grupy oraz
rzeczowe i merytoryczne przedstawienie proponowanych zaleceń dietetycznych z uwzględnieniem
idei portion guidance (odpowiedniej porcji).

5.4.

Zgłoszenie w Konkursie dla Studentów i Absolwentów należy przesłać w formie PDF pocztą
elektroniczną na adres: konkursnhw@synertime.pl. Wiadomość e-mail zawierająca załączone
Zgłoszenie Konkursowe musi zawierać w tytule kod wygenerowany po Rejestracji Konkursowej, tj.
Numer Identyfikacyjny.

5.5.

Pierwsza strona Zgłoszenia Konkursowego musi zawierać wygenerowany podczas Rejestracji
Konkursowej Numer Identyfikacyjny.

5.6.

Wiadomość e-mail i Zgłoszenie Konkursowe nie mogą zawierać żadnych danych Uczestników
Konkursu dla Studentów i Absolwentów, poza identyfikującym go Numerem Identyfikacyjnym
Uczestnika. Zgłoszenia Konkursowe zawierające inne dane Uczestnika nie będą oceniane.

5.7.

Zgłoszenie Konkursowe w formacie PDF może zawierać ilustracje i linki do innych materiałów
autorskich Uczestników Konkursu dla Studentów i Absolwentów.
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5.8.

Termin zakończenia dokonywania zgłoszeń w Konkursie dla Studentów i Absolwentów to
26.05.2015 r., do godziny 23.59 włącznie. Decyduje czas wpłynięcia Zgłoszenia Konkursowego do
Organizatora.

5.9.

Po wysłaniu Zgłoszenia Konkursowego, Uczestnik Konkursu dla Studentów i Absolwentów otrzyma na
adres mailowy, z którego wysłane zostało Zgłoszenie, potwierdzenie prawidłowego przyjęcia
Zgłoszenia. Zgłoszenia Konkursowe nadesłane w terminie późniejszym, niż podany w punkcie 4.4., nie
zostaną ocenione przez Jury.

5.10. Praca Konkursowe w Konkursie dla Studentów i Absolwentów:
a) musi być wykonana samodzielnie i wyłącznie przez jedną osobą (w przypadku zgłoszenia
indywidualnego);
b) musi być wykonana wyłącznie przez 2- lub 3-osobową grupę osób (w przypadku zgłoszenia
grupowego).
5.11. Każdy Uczestnik Konkursu dla Studentów i Absolwentów może zgłosić dowolną liczbę Prac
Konkursowych.
§6
Ocena Zgłoszeń Konkursowych w Konkursie dla Studentów i Absolwentów
6.1.

Oceny Zgłoszeń Konkursowych w Konkursie dla Studentów i Absolwentów dokona Jury powołane
przez Organizatora (dla pierwszego etapu, zgodnie z 7.4 ). Skład Jury zostanie podany do publicznej
wiadomości na stronie www.nestle.pl/pl/nhw i na dedykowanym profilu na portalu Facebook

6.2.

Jury dokona oceny wszystkich prawidłowo nadesłanych Zgłoszeń Konkursowych.

6.3.

Oceny Jury będą dokonywane w systemie punktowym.

6.4.

Każdy Uczestnik Konkursu dla Studentów i Absolwentów może uzyskać łącznie nie więcej niż 100
punktów za swoje Zgłoszenie Konkursowe. Oceniane będą trzy osobne aspekty Zgłoszeń
Konkursowych:
a) Przedstawienie sposobu żywienia oraz diagnoza dotycząca spożywania porcji żywieniowych
wybranej grupy wiekowej: 0-40 punktów.
b) Merytoryczność zaproponowanych zmian żywieniowych, odnoszących się do odpowiedniego
porcjowania posiłków: 0 – 50 punktów.
c) Estetyka i kreatywność wykonanej Pracy Konkursowej: 0 – 10 punktów.
§7
Nagrody. Rozstrzygnięcie Konkursu dla Studentów i Absolwentów.

7.1.

W Konkursie nagrodzeni mogą być Uczestnicy Indywidualni oraz Zespoły Konkursowe.

7.2.

O kolejności zajętych miejsc decyduje liczba punktów przyznana przez Jury dla Pracy Konkursowej.

7.3.

Pulę nagród dla Uczestników stanowią:
a)

Nagroda Pierwsza – wyjazd do siedziby Nestlé Italia w Mediolanie na okres 3 dni, o wartości
jednostkowej (dla jednej osoby) 1.750 zł (netto), dla autora lub wszystkich autorów pracy,
która zdobyła największą liczbę punktów i zajęła I miejsce w Konkursie dla Studentów i
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Absolwentów. Wyjazd odbędzie się we wrześniu 2015 r. O szczegółach dotyczących wyjazdu
Organizator poinformuje Zwycięzcę po ogłoszeniu wyników.
Do nagrody dla każdego laureata dołączona będzie dodatkowa kwota pieniężna w
wysokości jednostkowej 194,44 zł (brutto), umożliwiającej pokrycie zryczałtowanego
podatku od wygranych w konkursie. Kwota ta nie zostanie wypłacona Laureatowi, ale
zostanie pobrana przez Organizatora będącego płatnikiem zryczałtowanego podatku od
osób fizycznych z tytułu wygranych w konkurach, i odprowadzona do właściwego urzędu
skarbowego, na co laureat wyraża zgodę.
b)

Nagroda Druga – udział w V Zjeździe Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością pt. Czy
otyłość ma płeć o wartości jednostkowej (dla jednej osoby) 635 zł (netto), dla autora lub
wszystkich autorów, która zajęła II miejsce w Konkursie dla Studentów i Absolwentów. Zjazd
odbędzie się w dniach 17-19 września 2015 r. w Białymstoku. O szczegółach dotyczących
wyjazdu Organizator poinformuje Zwycięzcę po ogłoszeniu wyników.
Do nagrody dla każdego laureata dołączona będzie dodatkowa kwota pieniężna
w wysokości jednostkowej 70,6 zł (brutto), umożliwiającej pokrycie zryczałtowanego
podatku od wygranych w konkursie. Kwota ta nie zostanie wypłacona Laureatowi, ale
zostanie pobrana przez Organizatora będącego płatnikiem zryczałtowanego podatku od
osób fizycznych z tytułu wygranych w konkurach, i odprowadzona do właściwego urzędu
skarbowego, na co laureat wyraża zgodę.

c)

Nagroda Trzecia – wyjazd do fabryki Nestlé Polska S. A. Oddział w Rzeszowie, produkującej
w szczególności produkty marki Gerber na okres 1 dnia, o wartości jednostkowej (dla jednej
osoby) 312,5 zł (netto) dla autora lub wszystkich autorów pracy, która zajęła III miejsce
w Konkursie dla Studentów i Absolwentów. Wyjazd odbędzie się we wrześniu 2015 r.
O szczegółach dotyczących wyjazdu Organizator poinformuje Zwycięzcę po ogłoszeniu
wyników.
Do nagrody dla każdego laureata dołączona będzie dodatkowa kwota pieniężna
w wysokości jednostkowej 34,72 zł (brutto), umożliwiającej pokrycie zryczałtowanego
podatku od wygranych w konkursie. Kwota ta nie zostanie wypłacona Laureatowi, ale
zostanie pobrana przez Organizatora będącego płatnikiem zryczałtowanego podatku od
osób fizycznych z tytułu wygranych w konkurach, i odprowadzona do właściwego urzędu
skarbowego, na co laureat wyraża zgodę.

d)

Nagroda dodatkowa – możliwość wzięcia udziału w rekrutacji na dwa dwumiesięczne staże
w Nestlé z możliwością przedłużenia ich do 3 miesięcy, dla studentów lub absolwentów,
którzy zostali laureatami wyżej wymienionych nagród, w jednym z niżej wymienionych
działów:
a) Centrum ds. Żywienia Nestlé Polska S.A. w Warszawie,
b) Centrum Obsługi Konsumenta w Kaliszu.

7.4.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód uzyskany z tytułu pierwszej,
drugiej i trzeciej nagrody podlega opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10% wartości nagrody.
Płatnikiem podatku jest Organizator. Organizator ma prawo potrącić kwotę podatku z kwoty
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7.5.
7.6.

7.7.

dodatkowej nagrody pieniężnej, do czego Uczestnik Konkursu nieodwołalnie upoważnia
Organizatora.
Laureaci Konkursu dla Studentów i Absolwentów nie mogą żądać zamiany nagrody na inną nagrodę,
rzecz czy świadczenie ani na ekwiwalent pieniężny.
Nagrody Pierwsza, Druga oraz Trzecia zostaną przyznane w drodze następującego procesu:


Praca, która zdobyła największą liczbę punktów i zajęła I miejsce w Konkursie dla Studentów i
Absolwentów wygrywa wyjazd Uczestników, którzy zgłosili tę pracę do siedziby Nestlé Italia
w Mediolanie.



Praca, które w następnej kolejności zdobędą największą ilość punktów i miejsce II, wygrywa
udział Uczestników, którzy zgłosili tę pracę w V Zjeździe Polskiego Towarzystwa Badań nad
Otyłością pt. Czy otyłość ma płeć w Białymstoku.



Praca, które w następnej kolejności zdobędą największą ilość punktów i miejsce III, wygrywa
wyjazd Uczestników, którzy zgłosili tę pracę do fabryki Nestlé Polska S. A. Oddział
w Rzeszowie.

Nagroda dodatkowa zostanie przyznana w drodze następującego procesu:


Studenci i absolwenci do 26. roku życia, którzy zostali laureatami Nagrody Pierwszej, Drugiej
i Trzeciej, wezmą udział w drugim etapie, w którym przedstawiciele Zleceniodawcy Konkursu
dla Studentów i Absolwentów przeprowadzą z nimi indywidualne rozmowy rekrutacyjne.
W wyniku rozmów rekrutacyjnych Zleceniodawca podejmie decyzję o wyborze 2 osób, które
otrzymają dwa miejsca stażowe.

7.8.

Rozstrzygnięcie pierwszego etapu Konkursu dla Studentów i Absolwentów nastąpi w terminie do
15.06.2015 r. Ogłoszenie wyników tego etapu nastąpi poprzez podanie imion i pierwszych liter
nazwisk laureatów Konkursu na stronie internetowej www.nestle.pl/pl/nhw i na dedykowanym
profilu na portalu Facebook. Ponadto laureaci w dniu rozstrzygnięcia Konkursu zostaną
powiadomieni drogą mailową o wynikach Konkursu przez Organizatora oraz terminach
indywidualnych rozmów rekrutacyjnych. Powiadomienie będzie skierowane na adres e-mail podany
przez nich podczas rejestracji do Konkursu.
7.9. Indywidualne rozmowy rekrutacyjne (drugi etap, nagroda dodatkowa), w wyniku których zostaną
przyznane staże w Nestlé Polska, zakończą się 23.06.2015 r.
7.10. Brak przystąpienia laureata etapu pierwszego do indywidualnej rozmowy rekrutacyjnej w tym
terminie skutkuje utratą prawa ubiegania się o nagrodę dodatkową.
7.11. Ogłoszenie wyników drugiego etapu nastąpi poprzez podanie imion i pierwszych liter nazwisk
laureatów, którzy zajmą pierwsze i drugie miejsce na stronie internetowej www.nestle.pl/pl/nhw i na
dedykowanym profilu na portalu Facebook. Ponadto Uczestnicy rozmów zostaną powiadomieni
o decyzji Zleceniodawcy pocztą elektroniczną (e-mail) nie później niż do 7 dni roboczych od dnia
przeprowadzenia rozmowy rekrutacyjnej. Powiadomienie będzie skierowane na adres e-mail podany
przez zwycięzców podczas rejestracji do Konkursu.
7.12. W przypadku, gdy Praca konkursowa lub jakikolwiek jej fragment stanowić będzie utwór
w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnicy
zgłaszający pracę oświadczają, że są wyłącznymi autorami pracy i posiadają do niego nieograniczone
prawa autorskie. Uczestnicy zezwalają, na wypadek otrzymania nagrody w Konkursie, na
wykorzystanie przez Zleceniodawcę Konkursu w jego działalności, w tym poprzez publiczne
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komunikowanie, pomysłów żywieniowych zawartych w nagrodzonych pracach, bez dodatkowego
wynagrodzenia.
7.13. Uczestnik ten udziela jednocześnie Organizatorowi Konkursu zgody na tworzenie, rozpowszechnianie
i korzystanie z utworów zależnych względem pracy, w tym na włączanie go do innych utworów
i korzystanie z tak powstałych utworów na wymienionych powyżej polach eksploatacji, jak również
wprowadzanie zmian i modyfikacji do tych utworów.
7.14. Uczestnik, który zostanie laureatem Konkursu dla Studentów i Absolwentów może zostać poproszony
o zawarcie z Organizatorem albo Nestlé Polska S.A. umowy w przedmiocie wykorzystania wizerunku
laureata oraz jego wypowiedzi do celów informowania o Konkursie i projekcie „Nutrition, Health and
Wellness” oraz jego promocji. W przypadku, gdy laureat zdecyduje się zawrzeć umowę, zgody
powyższe zostaną udzielone bez dodatkowego wynagrodzenia.
§8
Konkurs dla Uczelni
8.1.

Nagrodę dla Uczelni stanowi kwota w wysokości 10.000 (dziesięć tysięcy) PLN.

8.2.

Nagrodę dla Uczelni otrzyma ta Uczelnia, której Uczestnik Indywidualny lub Zespół Konkursowy
biorący udział w Konkursie dla Studentów i Absolwentów wygra Nagrodę Pierwszą Konkursu dla
Studentów i Absolwentów zgodnie z jego Regulaminem, i której cele naukowe zostaną wybrane przez
Organizatora zgodnie z poniższymi postanowieniami. Informacja o wytypowaniu Uczelni do nagrody
zostanie podana do wiadomości publicznej w dniu 15.06.2015 r. na stronie internetowej
www.nestle.pl/pl/nhw i na dedykowanym profilu projektu w portalu Facebook.

8.3.

Uczelnia wytypowana do nagrody przedstawi, przed otrzymaniem od Organizatora nagrody, dwa
preferowane cele naukowe, na które chciałby przeznaczyć nagrodę.

8.4.

Określone przez Uczelnię cele będą celami naukowymi zgodnymi z ideą rozwoju dziedzin takich jak
Nutrition, Health and Wellness oraz CSR, nie statutowymi, ani naukowo–dydaktycznymi.

8.5.

Proponowane przez Uczelnię cele będą zawierać opis projektu badawczego ze sprecyzowanym
celem naukowym, omówioną metodykę badania i spodziewane wyniki osiągnięte po realizacji
projektu. Informacje powinny być także podparte ramami czasowymi wymaganymi do realizacji
planu.

8.6.

Organizator decyduje, który z zaproponowanych celów lepiej spełnia wymienione w poprzednim
punkcie warunki i ten cel wybiera. Jeśli żaden z zaproponowanych celów naukowych nie będzie
w ocenie Organizatora spełniał warunków, Uczelnia w terminie 7 dni roboczych dokona modyfikacji
celów lub przedstawi dwa nowe cele naukowe, na które chciałaby przeznaczyć nagrodę. Jeśli te
kolejne dwa cele naukowe nie będą odpowiadały warunkom Organizatora, Uczelnia traci prawo do
nagrody, która przechodzi na rzecz kolejnej Uczelni, której Zespół Konkursowy lub Uczestnik
Indywidualny otrzymali kolejno największą liczbę punktów w Konkursie dla Studentów
i Absolwentów, i której cele naukowe zostaną wybrane przez Organizatora zgodnie z powyższymi
zasadami.

8.7.

Do kolejnej Uczelni postanowienia ust. 8.1 – 8.6 stosuje się odpowiednio.

8.8.

Uczelnia przedstawi Organizatorowi do dnia 15.10.2015 r. dwa cele naukowe, na które chciałaby
przeznaczyć nagrodę. Organizator ma 14 dni roboczych na zaakceptowanie lub odrzucenie
zaproponowanych przez Uczelnię celów naukowych.
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8.9.

Nagroda zostanie przekazana Uczelni przez Organizatora w okresie 30 dni po zaakceptowaniu przez
Organizatora celu naukowego, na który ma zostać przeznaczona nagroda.

8.10. Jeśli dana Uczelnia podlega obowiązkowi podatkowemu, jest zobowiązana do uiszczenia należnego
podatku dochodowego od nagrody we własnym zakresie.
§9
Postanowienia dodatkowe
9.1.

Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału
w Konkursie dla Studentów i Absolwentów. Dane te będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej: ustawa) wyłącznie w celach
związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.

9.2.

Administratorem danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych w niniejszym Konkursie, w celu
i zakresie niezbędnym do jego przeprowadzenia jest firma Nestlé Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
przy ul. Szturmowej 2, 02 – 678 Warszawa, która może powierzyć na zasadach wynikających z art. 31
ustawy przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi w zakresie i celu związanym z organizacją
i przeprowadzeniem Konkursu.

9.3.

Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania i prawo
żądania ich usunięcia.
§10
Postępowanie reklamacyjne

10.1. Uczestnicy Konkursu dla Studentów i Absolwentów mogą zgłaszać reklamacje dotyczące Konkursu na
piśmie w terminie 30 dni od dnia publikacji wyników Konkursu dla Studentów i Absolwentów.
Reklamacja winna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora podany w paragrafie 1,
z dopiskiem „Konkurs dla Studentów i Absolwentów. Nutrition, Health and Wellness – Reklamacja”.
O zachowaniu terminu złożenia reklamacji decyduje data wpłynięcia listu poleconego zawierającego
reklamację do siedziby Organizatora. Organizator rozpatruje wyłącznie reklamacje, które wpłynęły do
niego w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników.
10.2. Prawidłowo zgłoszone reklamacje uczestników Konkursu dla Studentów i Absolwentów będą
rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 14 dni od ich zgłoszenia. Organizator poinformuje pisemnie
Uczestnika zgłaszającego reklamację o zajętym stanowisku.
10.3. Uczelnie mogą zgłaszać reklamacje na piśmie w terminie 21 dni od dnia publikacji wyników Konkursu
dla Uczelni. Reklamacja winna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora podany
w par.1 z dopiskiem ,,Konkurs dla Uczelni. Nutrition, Health and Wellness – Wydział – Reklamacja’’.
O zachowaniu terminu złożenia reklamacji decyduje data wpłynięcia listu poleconego zawierającego
reklamację do siedziby Organizatora. Organizator rozpatruje wyłącznie reklamacje, które wpłynęły
w terminie 21 dni od ogłoszenia wyników.
10.4. Prawidłowo zgłoszone reklamacje uczestników Konkursu dla Uczelni będą rozpatrywane przez
Organizatora w ciągu 14 dni od ich zgłoszenia. Organizator poinformuje pisemnie Wydział zgłaszający
reklamację o zajętym stanowisku.
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10.5. Do rozstrzygania reklamacji powołana zostanie Komisja reklamacyjna w terminie 7 dni od wpłynięcia
reklamacji. Decyzja w przedmiocie reklamacji zapada większością głosów w formie pisemnej uchwały.
Jest ona ostateczna.

§11
Postanowienia końcowe
11.1. Regulamin konkursu dla Studentów i Absolwentów oraz Konkursu dla Uczelni dostępny jest
w siedzibie Organizatora w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 101E, na dedykowanym profilu
projektu na Facebooku oraz na stronie internetowej www.nestle.pl/pl/nhw.
11.2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: konkursnhw@synertime.pl.
11.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.
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