
 

Warszawa, 28 kwietnia 2020 
 

OTWARTY KONKURS NA PRZEPIS KULINARNY  

ZERO WASTE DLA UCZNIÓW 13 – 19 LAT 
w roku szkolnym 2019/2020 

ZMIANA TERMINU! 

 

REGULAMIN 

Cele konkursu : 

- Propagowanie zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania wśród młodzieży 

- Rozwijanie zainteresowań i kreatywności 

- Organizacja czasu wolnego 

Organizacja konkursu : 

1. W konkursie udział biorą uczniowie szkół podstawowych i średnich w wieku od 13 do 19 lat. 

2. Konkurs ma jeden etap. 

3. Zadanie konkursowe to stworzenie przepisu kulinarnego na zdrową przekąskę lub danie w oparciu 

o zasadę ”zero waste”, nagranie sposobu wykonania i przesłanie filmu za pomocą formularza Google 

do organizatora. Organizator wymaga podania imienia uczestnika oraz jego adresu e-mail, w celu 

weryfikacji spełnionych kryteriów oraz ustalenia adresata, do którego należy przesłać nagrodę. Filmy, 

które nie zostaną nagrodzone, nie będą archiwizowane, zostaną usunięte z dysku organizatora  

w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu. 

Podanie wyżej wymienionych danych jest dobrowolne.  

4. Organizator wymaga pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego uczestnika lub uczestnika 

pełnoletniego na udział w Konkursie oraz na przetwarzanie wizerunku zgodnie ze wzorem 

zamieszczonym na stronie solipska.edupage.org i przesłanie jej na adres: liceum@solipska.edu.pl 

5. Termin nadsyłania zgód rodziców: 15 maja 2020 godz. 16.00 

6. Termin nadsyłania prac: 15 maja 2020 godz. 16.00 

7. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa Komisja Konkursu, w skład której wchodzą 

pracownicy organizatora. 

8. Prace oceniane będą w skali od 1-5 w kategoriach: „zero waste”, kreatywność, estetyka, technika 

wykonania filmu. 

9. Wyniki Konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej CLIX LO im. Króla Jana III 

Sobieskiego solipska.edupage.org  dnia 18 maja 2020 o godz. 12.00. Nagrody rzeczowe zostaną 

przesłane pocztą. 

10. W przypadku uzyskania przez uczestników równorzędnej ilości punktów kategorią decydującą jest 

kreatywność. 

Nagrody przeznaczone są dla 3 osób z najwyższą oceną punktową. 



 

Warszawa, 28 kwietnia 2020 
 

Organizator: CLIX LO im. Króla Jana III Sobieskiego, ul. Solipska 17/19, 02-482 Warszawa, tel. 22 863 

77 87, e-mail: liceum@solipska.edu.pl 


