
KONKURS KULINARNY 

„OPTYMIZM NA TALERZU” 

 

ORGANIZATOR: 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu; 

Biblioteka szkolna; 

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. 

 

CELE  KONKURSU: 

- rozwijanie kompetencji fotograficznych; 

- rozwijanie zmysłu estetycznego; 

- uwrażliwienie na piękno otoczenia; 

- kształtowanie zdolności kulinarnych; 

- uczenie spostrzegawczości i wrażliwości; 

- wpływanie na rozwój postaw optymistycznych. 

 

UCZESTNICY: 

- uczestnikami konkursu mogą być uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 im. 

Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu; 

- udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. Związane z nim udostępnienie danych 

jest całkowicie dobrowolne; 

- zobowiązują się do samodzielnego wykonania potraw i zdjęć. 

 

WYMAGANIA: 

- każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 kolorowe zdjęcia (format zapisu JPG); 

- wykonane fotografie mają przedstawiać przygotowaną osobiście potrawę – pod uwagę 

będzie brany przekaz, jakie dane danie niesie ze sobą, tj. potrawa powinna „cieszyć oko” oraz 

nastrajać optymistycznie, być estetycznie przygotowana  i ozdobiona, znajdować się na 

udekorowanym talerzu (lub innym naczyniu). Warto, aby przygotowana potrawa zawierała 



sezonowe warzywa i/lub owoce – może to być zarówno danie główne (zupa, drugie danie), 

jak i przekąska; 

- nagrodzone zostaną te prace, które będą najbardziej zgodne z założeniem konkursu, czyli 

kształtowanie postaw estetycznych i optymistycznych; 

- zdjęcie/zdjęcia należy przesłać na adres: a.matwiejczuk@zsp4zamosc.edu.pl 

- do nadesłanych zdjęć należy dołączyć krótki opis na temat uczestnika konkursu – imię, 

nazwisko oraz klasę, do której uczeń uczęszcza. 

 

TERMIN: 

-zdjęcia należy nadesłać do dnia 21.05.2020 r. Fotografie nadesłane po tym terminie nie 

wezmą udziału w konkursie. 

 

WYKORZYSTANIE PRAC: 

Organizator uzyskuje pełne prawo nieodpłatnego wykorzystywania prac. 

 

NAGRODY: 

Wszyscy uczestnicy, którzy wezmą udział w konkursie otrzymają 20 punktów z zachowania, 

natomiast zwycięzcy (3 nagrody główne) otrzymają dodatkowo ocenę bardzo dobrą z 

wybranego przedmiotu zawodowego lub WOK-u, plastyki albo przedmiotu informatycznego. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: 

- Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22.05.2020 r. a jego laureaci zostaną poinformowani o 

wynikach drogą elektroniczną; 

-  Koordynatorami prac związanymi z konkursem są: 

Dyrektor ZSP Nr 4 Lidia Sternik – przewodniczący 

Barbara Gmiterek-Kuśmirczak 

Agnieszka Matwiejczuk 

Anna Ordyniec 

Dominika Cis 

Weronika Mazurek 

 

Zapraszamy!!! 
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