VI KONKURS

„Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania”
pod patronatem :

Starosty Powiatu Dębickiego
I. Organizatorzy:
1. Starostwo Powiatowe w Dębicy
2. Zespół Szkół Zawodowych w Pustkowie Osiedlu.
II. Cel konkursu:
1. Omówienie aktualnego stanu wiedzy na temat zdrowego jedzenia i gotowania.
2. Rozbudzenie wśród młodzieży naszej szkoły zainteresowania zdrowym
odżywianiem i gotowaniem.
3. Zwrócenie uwagi na rolę dietetyki i gastronomii we współczesnym świecie.
4. Aktywny udział w propagowaniu zasad zdrowego żywienia i gotowania.
IV. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń naszej szkoły,
który wykona:
- zdrową potrawę , przyśle jej zdjęcia z umieszczonym na zdjęciu imieniem i
nazwiskiem autora potrawy
- uzasadni w kilku zdaniach dlaczego wykonana potrawa jest zdrowa.
V. Zgłoszenie i organizacja konkursu:
Zgłoszenie prosimy nauczyciela biologii i przedmiotów zawodowych
p. Jadwigi Łukaszewskiej osobiście lub na poczcie dziennika elektronicznego .
Prace konkursowe prosimy przesyłać na pocztę jadzialuk@wp.pl do dnia 07. 11.
2021 r.
Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu 08 listopada 2021 r.
Informacje o konkursie i jego wynikach zostaną ogłoszone na stronie
internetowej Starostwa Powiatowego w Dębicy i ZSZ w Pustkowie- Osiedlu.
VI. Prace konkursowe nie będą zwracane.
- Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne
i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych prac. Ponadto oświadcza ,że:
nieodpłatne publikowanie nagrodzonych prac , opublikowanie jego imienia,
nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych
związanych z konkursem w wydawnictwach , prawa autorskie przekazuje

organizatorowi konkursu i wyraża zgodę na zamieszczanie na stronach
internetowych Starostwa , ZSZ Pustków –Osiedle , a także na ich wykorzystywanie
w celach promocyjnych i marketingowych.
- Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące
zgody na przetwarzanie przez organizatora konkursie ich danych osobowych na
potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych.
VII. Nagrody:
Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody w formie bonów
upominkowych oraz wezmą udział w wycieczce do Ojcowskiego Parku
Narodowego
(w czerwcu 2022 r.).
VIII. Koordynator konkursu:
Jadwiga Łukaszewska – tel. 14 68 18 739.
sekretariat@zszpustkow.edu.pl

