
 

 

W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU:  

„Uczniowie Gimnazjum  nr 1 w Piekoszowie promują 

zdrowy styl życia”  

ZAPRASZAMY NA KONKURS KULINARNY  

pt: „MASTER CHEF JUNIOR”                                                       

 

REGULAMIN KONKURSU: 

1. Konkurs dotyczy rozpowszechniania wśród młodzieży zasad prawidłowego 

odżywiania. 

2. Cele konkursu: 

 edukacja prozdrowotna młodzieży; 

 uświadomienie roli żywienia w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym; 

 promowanie talentów kulinarnych uczniów; 

 kształtowanie wyobraźni , kreatywności i zdrowej rywalizacji. 

 

3. W konkursie biorą udział  3 -osobowe zespoły z każdej klasy. 

4. Konkurs składał się będzie z dwóch etapów: 

I etap-będzie polegał na  przygotowaniu  przez zespół konkursowy dania na podany 

temat  z dostarczonych przez organizatora produktów. 

II etap-polegał będzie na przygotowaniu dekoracji z wylosowanego  warzywa lub 

owocu ( carving). 

5. Termin  konkursu: 24 LISTOPADA ( czwartek). 



 

6. Miejsce: świetlica szkolna. 

 

7. Czas rozpoczęcia: godz. 9.00  

- I etap trwał będzie 30 min, 

- II etap trwał będzie 25 min. 

8. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wybranie i zgłoszenie 3 -osobowych 

drużyn. PRODUKTY SPOŻYWCZE DOSTARCZA ORGANIZATOR.                   

Każda drużyna powinna posiadać  deski do krojenia, noże, miseczkę, talerz, 

półmisek do prezentacji dania oraz  przybory do wykonania dekoracji. 

 

9. Drużyny klasowe należy pisemnie zgłosić do dnia 21 LISTOPADA                         

do p. M. Pietrzykowskiej – świetlica szkolna, E. Sikora – pedagog szkolny. 

 

10. Kryteria oceny: organizacja pracy, technika wykonania, oryginalność, 

pomysłowość,  smak, estetyka podania, wygląd. 

 

11.  Komisja konkursowa w czteroosobowym składzie przyznawać będzie punkty. 

Zwycięży drużyna, która uzyska ich najwięcej.  

 

12. Do wygrania atrakcyjne nagrody. 

                 Nagrodzone zostaną  3 drużyny, które uzyskają najwięcej punktów. 

                 Pozostali uczestnicy otrzymają bileciki szczęścia. 

 

 

ORGANIZATORZY 

 

 

 

 

 



 

W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU:  

„Uczniowie Gimnazjum  nr 1 w Piekoszowie promują 

zdrowy styl życia”  

ZAPRASZAMY NA KONKURS PLASTYCZNY 

        NA KOSZULKĘ Z LOGO PROMUJĄCYM ZDROWY 

STYL ŻYCIA                                            

REGULAMIN KONKURSU: 

1. Cele konkursu:  

 Promowanie zdrowego stylu życia. 

 Kształtowanie i utrwalanie nawyków zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej; 

 Rozwijanie zdolności plastycznych, kreatywności, twórczego myślenia. 

2. Konkurs przeznaczony dla wszystkich uczniów Gimnazjum. 

3. Prace należy wykonać indywidualnie, w dowolnej technice płaskiej. 

4. Praca może zawierać elementy graficzne i tekstowe. 

5. Projekt logo należy wykonać na wzorze „ koszulki” wyciętej z kartonu  

      ( wzór u organizatora), będzie to przód koszulki, z tyłu na plecach znajdować się będzie 

napis nazwy projektu:  

„Uczniowie Gimnazjum  nr 1 w Piekoszowie promują zdrowy styl życia”  

6. Termin konkursu: 21-28 listopada. 

7. Ogłoszenie wyników 30 listopada.  



8. Wszystkie prace zostaną wyeksponowane na stronie internetowej  szkoły                   

w zakładce „Apetyt na zdrowie” oraz podczas wystawy podsumowującej  projekt. 

9. Prace konkursowe należy dostarczyć do: M. Pietrzykowska-świetlica, E. Sikora –

pedagog, Z. Kobiec- nauczyciel plastyki. 

10.Komisja konkursowa wybierze najlepszą pracę. 

11.Zwycięzca otrzyma atrakcyjną nagrodę. 

 

 

ORGANIZATORZY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU:  

„Uczniowie Gimnazjum  nr 1 w Piekoszowie promują 

zdrowy styl życia”  

ZAPRASZAMY NA KONKURS KULINARNY  

pt: „ MOJE RODZINNE GOTOWANIE”  

 

REGULAMIN KONKURSU: 

Konkurs przeznaczony dla uczniów i rodziców gimnazjum. 

1.  Konkurs dotyczy rozpowszechniania wśród młodzieży i ich rodzin  zasad prawidłowego 

odżywiania. 

Cele konkursu: 

 edukacja prozdrowotna , 

 uświadomienie roli żywienia w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym, 

 utrwalanie  zasad komponowania zdrowych  posiłków, 

 krzewienie więzi rodzinnych i tradycji kulinarnych, 

 kształtowanie wyobraźni , kreatywności i zdrowej rywalizacji. 

 2. Konkurs składa się  z dwóch etapów: 

I etap- polega na skomponowaniu wybranego dania w domu razem z rodzicem, 

wykonanie  fotografii podczas pracy i przesłanie zdjęć na e-mail: 

malagosia72@onet.pl 

e.sikora12@wp.pl 

 II etap-polega  na dostarczeniu przyrządzonego dania  do świetlicy szkolnej               

w wybranym przez siebie dniu tygodnia. 

 Komisja konkursowa oceni i przyzna punkty od 1-10.  

mailto:malagosia72@onet.pl


  3. Termin  konkursu:  21-28 listopada . 

Kryteria oceny:  technika wykonania, oryginalność, pomysłowość,  smak, estetyka 

podania, wygląd, wspólne fotografie podczas przygotowywania dania. 

 

4. Komisja wybierze najlepsze i najładniejsze dania . Oceni zaangażowanie i współpracę     

z rodzicem.  

 

5. Do wygrania atrakcyjne nagrody. 

. 

 

 

ORGANIZATORZY 

 


