
 
 
 

V Przegląd Kulinarny                  
„Przedszkolaki gotują” 

 
 
 

 
I.  ORGANIZATOR PRZEGLĄDU 
Samorządowe Przedszkole nr 104 im. Małego Księcia w Krakowie, Rada Dzielnicy XVIII   

             
 
II.  CEL PRZEGLĄDU: 

 Propagowanie wiedzy dotyczącej zdrowego odżywiania 
 Zachęcanie do wdrażania prawidłowych nawyków żywieniowych 

 

III.  REGULAMIN PRZEGLĄDU 
1. Jest on częścią programu „Przedszkole promujące zdrowie”. 

 

2. Przegląd kulinarny, to konkurs na najlepszy przepis na zdrowy,  
smaczny i pełnowartościowy posiłek dla dzieci w wieku od  3 do 6 lat pt.: 
„Gotujmy razem – pyszna zupa”. 

3. Przedmiot oceny konkursowej. 
Jury będzie oceniać potrawy na podstawie przepisu i 2 zdjęć, biorąc pod uwagę 
zgodność z tematem konkursu:  

 przepis musi zawierać zdrowe, wartościowe produkty; 
 podany przepis kulinarny powinien mieć prostą formę, tak, aby mógł być 

przygotowany dla dzieci w przedszkolu. 
Ponadto jury będzie zwracać uwagę na: 
 estetykę podania  
 sposób prezentacji (technika płaska!) 

 

4. Zasady uczestnictwa: 
 Przegląd skierowany jest do dzieci i rodziców/opiekunów dzieci, które 

uczęszczają do  przedszkoli na terenie Nowej Huty – Dzielnica XVIII 
 każdy uczestnik może przedstawić tylko jeden przepis. 
5. Każdy przepis musi być opatrzony następującymi informacjami: 
 imię nazwisko autora przepisu (dziecko i rodzic/opiekun) 
 adres i telefon placówki do której dziecko uczęszcza, (dla ułatwienia 

zamieszczamy w załączniku metryczkę) 



 do każdego przepisu należy dołączyć 1 zdjęcie z dzieckiem w tle podczas 
wykonywania potrawy oraz 1 zdjęcie -  rezultat czyli wykonana potrawa  
W SUMIE 2 ZDJĘCIA ! – prosimy o nie przekraczanie tej liczby.  
Treść przepisu oraz zdjęcia powinny być zamieszczone  
na max 2 stronach A4 (2 kartki jednostronnie zapełnione) 

 do pracy należy dołączyć wypełniony i podpisany załącznik nr 1. 
 

6. Prace należy składać do 05.04.2019 (piątek) w grupie Misiów u pani  
Małgorzaty Drewnik lub pani Beaty Skucha – Skrzyńskiej w godz. od 700 do 1600 
 lub przesłać pocztą na adres: 
Samorządowe Przedszkole nr 104 im. Małego Księcia 
Os. Hutnicze 14 
31-917 Kraków z dopiskiem V Przegląd Kulinarny „Przedszkolaki gotują” 
 

7. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw 
autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z 
dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 
r. Nr 24, poz. 83) oraz publikacji tych prac w Internecie na stronie przedszkola,  
w lokalnej prasie itp. Jest to równoważne z przekazaniem Organizatorowi  prawa 
do tego aby innym udzielić zgody na opublikowanie tej pracy. W każdym 
przypadku będzie podany autor tej pracy oraz nazwa przeglądu. 
 

Prace nieregulaminowe zostaną odrzucone podczas wstępnej 
weryfikacji!!!! 
 

IV.    KONTAKT 
   Telefon/fax do Przedszkola nr 104: 12 644 32 92,   

e-mail: przedszkole_104@op.pl 
 Informacji na temat przeglądu udzielają koordynatorzy: 

                Małgorzata Drewnik i Beata Skucha-Skrzyńska 
 

V.      WYNIKI  
 

 Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej przedszkola. 
 Laureaci zostaną poinformowani o wynikach mailowo  lub  telefonicznie. 

  
VI.     NAGRODY 

 Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy i pamiątkowe nagrody. 
 Przedszkola z których uczestnicy wezmą udział w konkursie również otrzymują 

dyplomy i nagrody 
 
 
 
 
 
 

ZACHĘCAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PRZEGLĄDZIE!!!!!!!!!! 
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Załącznik nr 1 
METRYCZKA UCZESTNIKA  

V Przeglądu Kulinarnego „Przedszkolaki gotują” –  pt. „Gotujmy razem – pyszna zupa” 
 

Imię nazwisko autora przepisu (dziecko i rodzic/opiekun) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Nazwa, adres i telefon placówki do której dziecko uczęszcza 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Dane kontaktowe  rodzica/opiekuna - tel. ewentualnie e- mail  
 
...............................................................................................................................................................  
 

 Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję treść Regulaminu Konkursu IV Przeglądu 
Kulinarnego „Przedszkolaki gotują” –  „Gotujmy razem – pyszna zupa”  organizowanym  
przez Samorządowe Przedszkole nr 104 
 

 Oświadczam, że do zgłoszonej do konkursu pracy posiadam pełne prawa autorskie oraz, 
że zgłoszona do konkursu praca nie była wcześniej wykorzystywana. 
 

 Oświadczam, że przekazuję wszelkie prawa do pracy na rzecz organizatora. 
 

 Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych 
osobowych mojego dziecka/podopiecznego przez organizatora oraz partnerów organizatora 
na potrzeby przeglądu /Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych).  
Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 
 
          Miejscowość, data                                                                                   Imię i nazwisko 
 
.........................................................                       ..................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U W A G A ! Metryczkę należy trwale (przykleić, zszyć itp.) umieścić na  odwrocie pracy przekazanej 
na przegląd. 
 


