
Propagowanie wiedzy dotyczącej zdrowego odżywiania.
Zachęcanie do wdrażania prawidłowych nawyków żywieniowych.
Rozwijanie wrażliwości estetycznej.
Zachęcanie do pomocy rodzicom w pracach kulinarnych.

imię i nazwisko dziecka,
nazwa przedszkola, do którego uczęszcza dziecko, 
z kim dziecko przygotowało potrawę (np. z mamą, z tatą, 

Organizatorem konkursu jest Przedszkole Miejskie nr 7 przy Zespole
Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w Stargardzie.

I. CELE KONKURSU:

II. REGULAMIN:

1. Konkurs skierowany jest do dzieci uczęszczających do przedszkoli na
terenie miasta Stargard oraz ich rodziców.
2. Z jednej placówki można przesłać maksymalnie trzy zgłoszenia.
3. Zadaniem Konkursu „Zdrowe i kolorowe śniadanie” jest przesłanie
przepisu kulinarnego, który byłby zdrowym, pełnowartościowym
posiłkiem dla dziecka w wieku przedszkolnym. 
4. Do przepisu należy dołączyć jedno zdjęcie przygotowanej potrawy
(bez wizerunku dziecka i innych osób).
5. Każdy przepis musi być opatrzony następującymi informacjami*:

     z babcią).
*Załącznik: METRYCZKA UCZESTNIKA Konkursu Fotograficzno 
– Kulinarnego „Zdrowe i kolorowe śniadanie”.

 
 



zgodność z tematem konkursu,
ogólne wrażenie potrawy,
oryginalność i pomysłowość,
opracowanie ogólne, dobór składników (zwrócenie uwagi na
przewagę zdrowych składników),
walory estetyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki).

6. Pracę konkursową: przepis na zdrowe i kolorowe śniadanie, zdjęcie
potrawy oraz metryczkę uczestnika należy przesłać do dnia 25 maja
2022 roku na adres e-mail Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 
w Stargardzie: filia@sp6stargard.net w temacie wiadomości wpisując:
Konkurs Fotograficzno – Kulinarny „Zdrowe i kolorowe śniadanie” –
zgłoszenie.
7. Jury oceniać będzie potrawy na podstawie przepisu i zdjęcia, biorąc
pod uwagę:

8. Każdy uczestnik może przedstawić tylko jeden przepis.

III. WYNIKI:

Ogłoszenie wyników, prezentacja przepisów i zdjęć nastąpi w dniu 
30 maja 2022 roku na stronie internetowej Zespołu Szkolno 
– Przedszkolnego nr 1 w Stargardzie: https://sp6stargard.edupage.org/.
Od decyzji komisji nie ma odwołania.
Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga
organizator.

IV. NAGRODY:

Jury przyzna: 3 nagrody główne oraz 3 wyróżnienia.
Nagrody i dyplomy dla zwycięzców oraz upominki i dyplomy dla
wszystkich uczestników konkursu zostaną wręczone w dniach 30.05.-
03.06.2022 roku.



V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Biorąc udział w konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na
zasady konkursu zawarte w niniejszym regulaminie.
2. Wysłanie zgłoszenia na konkurs jest równoznaczne z akceptacją
regulaminu konkursu.
3. Regulamin niniejszego konkursu jest dostępny na stronie
https://sp6stargard.edupage.org/ oraz w siedzibie organizatora.

Osoby odpowiedzialne: Ewa Wierzbowicz, Jagoda Marszalenko, Ewa Bajurak, 
Justyna Żółtaszek, Patrycja Duklas
Kontakt: Ewa Wierzbowicz tel. 609 706 576, Jagoda Marszalenko tel. 724 234 635.

ZAPRASZAMY
ZAPRASZAMY
ZAPRASZAMY   

   DO UDZIAŁU WDO UDZIAŁU WDO UDZIAŁU W

KONKURSIE!!!!!!!KONKURSIE!!!!!!!KONKURSIE!!!!!!!


