REGULAMIN KONKURSU

„ZDROWE SŁODYCZE”
w ramach programu zdrowotnego realizowanego
w Miejskim Żłobku w Sierpcu
„GDY MALUSZEK ZDROWO JE, TO WESOŁO BAWI SIĘ”
I. Organizator
Miejski Żłobek w Sierpcu, ul. Armii Krajowej 1A, 09-200 Sierpc
II. Cel konkursu
Celem konkursu jest propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych całej
rodziny oraz rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci.
III. Odbiorcy konkursu
Do uczestnictwa zapraszamy rodziców dzieci uczęszczających do Żłobka.
Każdy rodzic dziecka może przesłać tylko jeden przepis wraz ze zdjęciami.
IV. Zasady konkursu
1. Rodzice wraz ze swoimi dziećmi przygotowują w domu dowolną „zdrową
słodycz” (ciasto, ciasteczka, koktajl, deser itp.)
2. Robią 1 zdjęcie dziecku podczas pomocy w przygotowywaniu przekąski
i 1 zdjęcie finalne „zdrowych słodyczy” oraz zapisują przepis.
3. Nazywają przygotowany z dzieckiem „zdrowy słodycz” (liczymy na Państwa
kreatywność).
4. Udział w Konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych
oraz wizerunku uczestników (rodziców i dzieci).
V. Termin
1. Przepisy na smaczne i zdrowe słodycze wraz ze zdjęciem pokazującym
zaangażowanie dziecka w pomoc rodzicowi w przygotowaniu przekąski oraz
finalną fotografię „zdrowych słodyczy” należy przesyłać w terminie
od 03.01.2022r. do 21.01.2022r. na adres mailowy żłobka: zlobek@sierpc.pl

VI. Kryteria oceny
Dostarczone przepisy wraz ze zdjęciami zostaną ocenione przez Komisję
konkursową.
Podczas oceniania „zdrowych
się następującymi kryteriami:

słodyczy”

komisja

będzie

kierowała

- zaangażowanie i pomoc rodzicom w wykonywanie „zdrowych słodkości”
przez dzieci widoczne na zdjęciach
- różnorodność składników,
- dostosowanie sposobu podania do najmłodszych smakoszy,
- estetyka przekąski,
- łatwość wykonania,
- kreatywność w wymyśleniu nazwy przekąski.

VII. Nagrody
Komisja konkursowa dokona oceny przepisów wraz ze zdjęciami i wyłoni
3 zwycięzców oraz wyróżnienia. Dla dzieci przewidziane są dyplomy oraz
nagrody rzeczowe.

VIII. Postanowienia końcowe
1. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie żłobka www.zlobek.sierpc.pl.
Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela Pani Katarzyna
Stawicka- Robakiewicz.
2. Informacja o nagrodzonych uczestnikach konkursu i ich przepisach zostanie
podana do publicznej wiadomości przez organizatora konkursu na stronie
internetowej żłobka oraz żłobkowym profilu facebookowym organizatora.
3. Z nagrodzonych i wyróżnionych przepisów wraz ze zdjęciami zostanie
stworzona galeria fotograficzna na stronie internetowej żłobka. Wszystkie
nadesłane przepisy zostaną umieszczone w „Żłobkowej Książce Kucharskiej”.

