
 

 

„SMACZNIE, ZDROWO, KOLOROWO” - 

obchody Dni Promocji Zdrowia 

1 – 7 czerwca 2020r. 

 

Zapraszamy serdecznie wszystkich uczniów i nauczycieli do udziału 

w corocznych obchodach Dni Promocji Zdrowia, które w tym roku 

przebiegają pod hasłem „Smacznie, zdrowo, kolorowo”.  Tegoroczne 

obchody odbędą się w formie zdalnej i poświęcone są problematyce 

zdrowego odżywiania. Motywem przewodnim jest znaczenie odżywcze 

warzyw i owoców, które powinny się znaleźć w naszej codziennej diecie. 

Zachęcamy wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli do wzięcia 

udziału  

w Międzyszkolnym Konkursie pt. 

„Smacznie, zdrowo, kolorowo”. 

 

Zapraszamy również na naszą szkolną stronę pod adresem 

www.sp33chorzow.edu.pl 

 

gdzie można zapoznać się z różnymi materiałami dotyczącymi zdrowego 

odżywiania. 

 

 

 

http://www.sp33chorzow.edu.pl/


 

 

Regulamin Międzyszkolnego Konkursu 

pt. „Smacznie, zdrowo, kolorowo” 

 

I. Organizator 
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 33 im. Jana Brzechwy 

z Oddziałami Przyszpitalnymi. 

Adres: 41-506 Chorzów, ul. Dyrekcyjna 3. 

 
II. Cele konkursu: 
 

• propagowanie idei zdrowego odżywiania w środowisku, 

• promocja walorów odżywczych i estetycznych potraw; 

• doskonalenie samodzielności uczniów, umiejętności posługiwania 

się przyborami kuchennymi; 

• rozwijanie kreatywności; 

• budowanie więzi w społeczności lokalnej. 

 
III. Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VIII szkoły 

podstawowej i ma charakter indywidualny. 

2. Zadaniem uczestnika jest wykonanie dowolnej potrawy (surówka, 

sałatka, sok, kanapka itp.) z wykorzystaniem owoców, warzyw i 

przesłanie jej zdjęcia oraz przepisu jej wykonania na adres 

 e-mail organizatorów zs2brzechwa@gmail.com. 

3. Kryteria oceny: oryginalność przepisu, walory odżywcze potrawy, 

estetyka wykonania i podania. 

mailto:zs2brzechwa@gmail.com


 

 

4. Do przesłanego zdjęcia potrawy należy załączyć następujące 

informacje: 

- nazwę potrawy, 

- dane uczestnika: imię, nazwisko, wiek, nazwa szkoły, klasa. 

IV. Kontakt 
Marta Jakubowska, Anna Bajerska-Aimeur 

adres e-mail zs2brzechwa@gmail.com 

tel. szkoły: (32) 246-26-12 

 

VI. Ogłoszenie wyników konkursu 

1. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 15.06.2020 r. 

2. Wyniki zostaną udostępnione na stronie internetowej szkoły 

http://www.sp33chorzow.edu.pl/ 

3. Laureaci zostaną powiadomieni indywidualnie. 

VII. Publikacja prac 

1. Wybrane przez jury prace (zdjęcia potrawy z przepisem) 

umieszczone zostaną w elektronicznej książce kucharskiej, którą 

będzie można oglądać na stronie internetowej szkoły.  

2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody 

rodzica/opiekuna prawnego na zamieszczenie pracy na stronie 

internetowej szkoły oraz bezpłatne wykorzystywanie prac 

konkursowych w ramach działalności Organizatora. 

VIII. Uwagi dodatkowe 

1. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę. 

2. Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje 

odwołanie). 

3. Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga 

Organizator. 

 

osoby odpowiedzialne: 

Marta Jakubowska, Anna Bajerska-Aimeur 
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