Regulamin konkursu
„Nauka i praktyka w zawodzie dietetyka”
1. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu „Nauka i praktyka w zawodzie dietetyka” zwanego dalej „Konkursem” jest
Akademia Dietetyki prowadzona przez Fundację Rozwoju Kapitału Ludzkiego z siedzibą w Łodzi,
ul. Jaracza 82/20.

2. Cele konkursu
1) Podstawowym celem konkursu jest umożliwienie absolwentom dietetyki i kierunków pokrewnych
zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu swoich zainteresowań z obszaru dietetyki i nauk o
żywieniu.
2) Promocja wśród absolwentów dietetyki i kierunków pokrewnych pisania prac poglądowych i
naukowych w celu nabycia umiejętności pozyskiwania rzetelnych informacji naukowych i
samorozwoju.

3. Fundator nagród
Fundatorem nagród w konkursie jest Fundację Rozwoju Kapitału Ludzkiego, Łodzi ul. Jaracza 82/20.

4. Uczestnicy konkursu
1) Uczestnikami Konkursu mogą zostać - absolwenci studiów I stopnia kierunku: dietetyka,
technologia żywności, biotechnologia, fizjoterapia, wychowanie fizyczne, innych pokrewnych
kierunków; oraz studenci i absolwenci studiów II stopnia (kierunku – jak wyżej), oraz absolwentów
Akademii Dietetyka po zdanym egzaminie, którzy w okresie od 21 stycznia 2019 r. do 24 marca 2019
r. wypełnią „Formularz zgłoszeniowy na konkurs” dostępny na stronie
https://www.akademiadietetyki.pl/dietetyk-lodz/konkurs/ i załączą do niego dwa dokumenty:
- pracę konkursową (DOC, PDF),
- skan dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia wymienionych wyżej kierunków lub skan
dyplomu potwierdzającego przygotowanie do zawodu dietetyk wydany przez Akademię Dietetyki.
(JPG, PNG).
2) Uczestnik zgłaszając swoją pracę do Konkursu oświadcza w „Formularzu zgłoszeniowym na
konkurs”, że jest jej autorem i posiada do niej wszelkie prawa autorskie.
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3) Wysyłając „Formularz zgłoszeniowy na konkurs” Uczestnik wyraża zgodę na:
- przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym dla
uczestnictwa w Konkursie i jego rozstrzygnięcia.
- opublikowanie jego pracy konkursowej na stronie internetowej www.akademiadietetyki.pl wraz z
danymi jego danymi:
o
o

Imię i nazwisko,
Nazwa ukończonej placówki z ukończonym kierunkiem.

5. Czas trwania konkursu
Konkurs jest organizowany w okresie od 21 stycznia 2019 do 7 kwietnia 2019 roku. Prace
konkursowe z formularzem zgłoszeniowym i skanem dyplomu ukończenia studiów można nadsyłać
od 21 stycznia 2019 r. do 24 marca 2019 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 7 kwietnia 2019.

6. Przedmiot konkursu
1) Zadaniem konkursowym jest napisanie artykułu popularnonaukowego o objętości od 3,5 do 5 tyś
znaków poświęconego zagadnieniom ze świata dietetyki i naukom o żywieniu człowieka. Praca musi
być napisane zgodnie z zasadami tworzenia pracy poglądowej i zawierać piśmiennictwo.
2) Praca konkursowa powinna zostać wysłana na podany wyżej adres mailowy w formacie pliku doc
lub pdf i nie powinna składać się z więcej niż jednego pliku. Inne niż ww. formaty plików musza
zostać uprzednio skonsultowane z Organizatorem.
3) Nadesłane prace poglądowe muszą być unikalne. Prace opublikowane na portalu
www.akademiadietyki.pl nie mogą być publikowane nigdzie więcej, również po zakończeniu
konkursu.

7. Nagrody i wyróżnienia
1) Głównymi nagrodami w konkursie są:
I miejsce (1 laureat) – nagrodą jest zestaw trzech szkoleń specjalistycznych dostępnych na platformie
www.kursdietetyki.pl + zestaw 7 plansz edukacyjnych (www.kursdietetyki.pl/plansze-edukacyjne/).
Wyróżnienie (2 wyróżnienia) – nagrodą jest jeden wybrany kurs online dostępny na platformie
www.kursdietetyki.pl + zestaw 7 plansz edukacyjnych (/www.kursdietetyki.pl/plansze-edukacyjne/).
2) Najlepsze prace konkursowe zostaną wyróżnione publikacją na portalu www.akademiadietetyki.pl
z podpisem autora (imię i nazwisko). Organizatorowi przysługuje prawo do modyfikacji pracy
konkursowej przygotowanej przez uczestnika, w tym do decyzji o jej publikacji na stronie.
3) Laureaci i wyróżnieni w Konkursie zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody drogą
elektroniczną do 7 kwietnia 2019.
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8. Zasady przyznawania nagród
1) Prace konkursowe będą oceniane przez komisje powołaną przez Organizatora.
2) Wartość poszczególnych prac konkursowych będzie oceniana przez komisje pod względem
następujących cech:
- zainteresowania i przykucia uwagi odbiorcy (siły oddziaływania na czytelnika),
- nowości naukowych, aktualności ze świata, kontrowersji,
- wartości merytorycznej - rzetelności i wiarygodności informacji z opisanym źródłem w bibliografii
(piśmiennictwa).

9. Postanowienia końcowe
1). Nadesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację tekstu oraz
przeniesieniu autorskich praw majątkowych na rzecz wydawcy portalu www.akademiadietetyki.pl.
2) Przesłane Organizatorowi prace zostaną opublikowane na portalu internetowym
www.akademiadietetyki.pl . Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania wszystkich lub
wybranych prac.
3) Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o zasady określone w niniejszym Regulaminie, który
wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
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