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ogłaszają konkurs  
 

„W zdrowym ciele zdrowy duch!” 
 

 na plakat promujący zdrowe odżywianie 

skierowany  do uczniów Zerówek oraz klas 1-2-3 SP 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Warszawie. 

 

Termin składania prac – do 12.11.2014 do godz. 12:00  

w biurze ajenta stołówki lub na recepcji szkoły. 

 

Uroczystość finałowa, ogłoszenie wyników i wystawa prac konkursowych – 

14.11.2014 w Patio przy dziedzińcu wewnętrznym szkoły. 

 

Nagroda główna: 

TABLET 

 

II i III miejsce  

Nagrody książkowe 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy uczniów i rodziców/opiekunów do wzięcia udziału w konkursie. 

 

 



 

Regulamin konkursu „W zdrowym ciele zdrowy duch!” 

 

1. Organizatorami konkursu są: 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Warszawie. 

 Firma SZWAJCARKA Marcin Sikorski – ajent stołówki szkolnej w ZSP nr 7. 

2. Cele konkursu: 

 Propagowanie postaw prozdrowotnych oraz wiedzy na temat żywności i żywienia wśród 

uczniów. 

 Rozwój kreatywności i inwencji twórczej dzieci. 

3. Warunki uczestnictwa: 

 Konkurs skierowany jest do uczniów Zerówek oraz klas 1-2-3 SP  

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Warszawie. 

 W konkursie uczestniczą uczniowie, którzy złożyli w terminie do 12.11.2014 r. 

 do godziny 12:00 prace opatrzone metryczką zawierającą: tytuł plakatu, imię i nazwisko 

oraz klasę ucznia, imię i nazwisko oraz numer telefonu i adres e-mail rodzica/opiekuna. 

Prace należy składać na recepcji szkolnej lub w biurze ajenta na tyłach stołówki szkolnej . 

4. Temat i forma prac konkursowych: 

 Prace powinny nawiązywać do tematu konkursu. 

 Plakaty mogą być wykonane w dowolnej technice, bez ograniczeń dotyczących rozmiaru 

czy formy zgłoszonych prac. 

5. Terminy: 

 Ogłoszenie konkursu – 27.10.2014 r. 

 Przyjmowanie prac konkursowych – do 12.11.2014 r. do godz. 12:00. 

 Ogłoszenie wyników – 14.11.2014 r. 

6. Wyniki konkursu i nagrody: 

 Komisja powołana przez Dyrektor ZSP nr 7 w Warszawie wybierze zwycięzcę konkursu 

oraz laureatów II i III miejsca oraz ogłosi wyniki w trakcie uroczystości finałowej, która 

odbędzie się w Patio przy dziedzińcu wewnętrznym szkoły w dniu 14.11.2014 r. 

 Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę – tablet, laureaci II i III miejsca – nagrody książkowe. 

7. Postanowienia końcowe: 

 Zgłoszenie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz 

organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawach 

autorskich i pokrewnych (Dz.U. z 1994 roku NR 24, POZ 83). Dane osobowe uczestników 

będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia wyników i przyznania nagród. 

 Zgłoszone prace przechodzą na własność Organizatorów – zostaną wystawione w dniu 

finału konkursu na terenie Patio, a następnie wykorzystane do promocji konkursu  

oraz placówki. 

8. Kontakt: 

 Tomasz Hajduk  

(tel.502-856-258, tomasz.hajduk@szwajcarka.net) 

 

 


