
  

 

Przedszkole nr 6 w Stalowej Woli 

zaprasza do wzięcia udziału  

w konkursie kulinarno -plastycznym  

 pt. ,,Kolory zdrowych smaków - obrazkowa 

książka kucharska'' 

 

 

Ideą konkursu jest wzbudzenie zainteresowania u dzieci tematyką  zdrowej żywności 

 oraz upowszechnienie praktyk zdrowego odżywiania się. 

REGULAMIN KONKURSU: 

Postanowienia ogólne: 

1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 6 w Stalowej Woli. 

2. Konkurs polega na wykonaniu przepisu słowno-obrazkowego w formacie A4 (kartka 

w układzie poziomym). Ilustracje do przepisu dzieci wykonują samodzielnie. 

Nauczyciel pomaga rozpisać przepis krok po kroku (podpis - obrazek - podpis - 

obrazek). 

3. Kryteria oceny pracy: zgodność z tematem, oryginalność dania,  wykorzystanie w 

przepisie zdrowych produktów, wkład pracy własnej. 

4. Placówka może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 przepis słowno - obrazkowy. 

5. Koordynatorami konkursu są: A. Kołodziej i L. Preizner 

6. Zapytania dotyczące konkursu można kierować pod nr tel. L. Preizner 725-546-458, 

A. Kołodziej 515-252-399. 

Zasady konkursu: 

1. Konkurs jest skierowany do dzieci 6-letnich. 

2. Konkurs polega na stworzeniu przepisu słowno-obrazkowego dowolną techniką 

płaską. 

3. Praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą: imię i nazwisko autora, imię i 

nazwisko nauczyciela koordynującego, adres przedszkola, grupa przedszkolna, nazwa 

potrawy. 

Terminy: 

1. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie będzie przyjmowane telefonicznie do 7 marca 
2022r. 

2. Kartę zgłoszeniową oraz zgodę opiekuna prawnego wraz z pracą konkursową należy 

dostarczyć do 25 marca 2022r.  

3. Po odbiór dyplomów i nagród zapraszamy 29 kwietnia 2022r. 

 



Nagrody : 

 Każdy z uczestników konkursu otrzyma dyplom i nagrodę niespodziankę.  

Postanowienia końcowe  

1.  Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do 

nich na rzecz Organizatora.  

2.  Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych 

osobowych przez organizatora w celu przyznania nagrody; umieszczenia danych w 

materiałach publikowanych. 

3. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.  

4. Regulamin konkursu opublikowany jest na stronie przedszkola 

p6stwola.dlaprzedszkoli.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych dziecka 

  

Po zapoznaniu się z regulaminem konkursu kulinarno- plastycznego 

pt. ,,Kolory zdrowych smaków - obrazkowa książka kucharska'' 

wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody (niepotrzebne skreślić) 

na uczestnictwo dziecka w konkursie i przetwarzanie danych osobowych. 

 

  

…………………………………………………………. 

(imię i nazwisko dziecka) 

w trybie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 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 Dz. U. UE. L. 2016/ 119.1 z 

dnia 4 maja 2016 r.) oraz wizerunku (zdjęcia, nagrania dziecka) w celach informacyjnych i 

promocyjnych (w tym w mediach lokalnych) związanych z działalnością Przedszkola nr 6 w 

Stalowej Woli. 

 

 

................................................................ 

(data i podpis prawnego opiekuna dziecka) 

 

 

 

 

 

 


