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Regulamin konkursu 

 „Nowe trendy w dietetyce – II edycja” 

1. Organizator konkursu 

Organizatorem konkursu „Nowe trendy w dietetyce – II edycja” zwanego dalej „Konkursem” jest 

Akademia Dietetyki prowadzona przez Fundację Rozwoju Kapitału Ludzkiego z siedzibą w Łodzi, 

ul. Jaracza 82/20. 

2. Cele konkursu 

1) Głównym celem konkursu jest umożliwienie rozwoju młodym specjalistom oraz zdobycie cennego 

zawodowego doświadczenia w dziedzinie dietetyki i nauk o żywności. 

2) Zachęcenie studentów i absolwentów do kształcenia się i doskonalenia umiejętności w obszarze 

pisania prac poglądowych opartych na publikacjach naukowych. 

3. Fundator nagród 

Fundatorem nagród w konkursie jest Fundacja Rozwoju Kapitału Ludzkiego w Łodzi, 

ul. Jaracza 82/20. 

4. Uczestnicy konkursu 

1) Uczestnikami Konkursu mogą być:  

 absolwenci studiów I stopnia na kierunku: dietetyka, technologia żywności, biotechnologia, 

fizjoterapia, wychowanie fizyczne i innych pokrewnych kierunków 

 studenci i absolwenci studiów II stopnia na kierunkach podanych wyżej 

 absolwenci Akademii Dietetyka po zdanym egzaminie. 

2) Każdy kto spełnia jedno z powyższych wymagań i w terminie od 10 listopada 2017 r. do 10 

stycznia 2018 r. nadeśle na adres:  konkurs@akademiadietetyki.pl : 

- pracę konkursową 

- skan dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia wymienionych wyżej kierunków 

- wypełniony Formularz Zgłoszeniowy (dostępny do pobrania na stronie Akademii Dietetyki) 

3) Uczestnik zgłaszając swoją pracę do Konkursu oświadcza w Formularzu Zgłoszeniowym, że jest jej 

jedynym autorem i posiada do niej wszelkie prawa autorskie. 

4) Wysyłając Formularz Zgłoszeniowy Uczestnik wyraża zgodę na: 

-  przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do 

uczestnictwa w Konkursie i jego rozstrzygnięcia.  

-  opublikowanie jego pracy konkursowej na stronie internetowej www.akademiadietetyki.pl 
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5. Czas trwania konkursu 

Konkurs jest organizowany w okresie od 10 listopada 2017 r. do 10 stycznia 2018 r. Prace 

konkursowe z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym i skanem dyplomu ukończenia studiów 

można nadsyłać od 10 listopada 2017 r. do 10 stycznia 2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25.01 

2018 r.  

6. Przedmiot konkursu 

1) Zadaniem konkursu jest napisanie oryginalnego artykułu popularnonaukowego z zakresu dietetyki 

lub nauk o żywieniu na temat dowolnie wybrany przez autora, ale dotyczący nowości ze świata 

dietetyki. 

2) Prace konkursowe powinny posiadać następujące cechy: 

- napisana w języku polskim 

- o objętości – 4500 – 6000 znaków (bez spacji) 

- zgodna z zasadami tworzenia pracy poglądowej 

- posiadająca piśmiennictwo. 

3) Praca konkursowa powinna zostać wysłana na podany wyżej adres mailowy w formacie pliku .doc. 

Nie może składać się z więcej niż jednego pliku. Inne niż ww. formaty plików muszą 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, ani wcześniej, ani również po 

zakończeniu konkursu. 

4) Prace wysyłane na inny adres, nie spełniające warunków, lub wysłane po terminie nie będą 

uwzględniane. 

7. Nagrody i wyróżnienia 

1) Nagrodami w konkursie są:  

I miejsce (1 laureat) – nagrodą jest płatny staż o wartości 1000 zł organizowany przez Akademię 

Dietetyki. 

Wyróżnienie (2 laureatów) – nagrodą jest płatny staż o wartości 500 zł organizowany przez Akademię 

Dietetyki. 

2) Laureaci w ramach stażu podpisują z Akademią Dietetyki umowę o dzieło. Wartości stażu podane 

w punkcie 1. są wynagrodzeniem brutto. Współpraca będzie miała charakter pracy zdalnej. Po odbyciu 

stażu laureaci otrzymają zaświadczenie o odbyciu stażu w Akademii Dietetyki i referencje. 

3) Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie Akademii Dietetyki, znajdującej się pod 

adresem www.akademiadietetyki.pl. Organizatorowi przysługuje prawo do modyfikacji i edytowania 

pracy konkursowej przygotowanej przez uczestnika, w tym do decyzji o jej publikacji na stronie. 

4) Laureaci i wyróżnieni w Konkursie zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody drogą 

elektroniczną do 25.01.2018 r. 
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8. Zasady przyznawania nagród 

1) Prace konkursowe będą oceniane przez komisję powołaną przez Organizatora. 

2) Prace konkursowe będą oceniana przez komisję pod kątem: 

- siły oddziaływania na czytelnika - zainteresowania i przykucia uwagi odbiorcy 

-wyboru tematu - nowości naukowe, aktualności, trendy, kontrowersyjne kwestie 

- wartości merytorycznej – wiarygodność i aktualność pozycji bibliograficznych ( prace opublikowane 

w ciągu ostatnich 10 lat ),  poprawność stylistyczna, zachowanie formy pracy poglądowej. 

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. 

 


