KONKURS
Mleczne Śniadanie
Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia, dlatego warto, aby było zdrowe, pożywne i pełne
mlecznych produktów. Nawyki zdrowego i racjonalnego żywienia powinny być wdrażane już
od najmłodszych lat, dlatego zachęcamy do udziału w konkursie, w którym do wygrania są
atrakcyjne nagrody zarówno indywidualne, jak i dla całej klasy.
Nagroda główna dla klasy to udział w warsztatach kulinarnych, prowadzonych przez kucharza
i blogera kulinarnego. To doskonała zabawa i przyjemna nauka zasad zdrowego żywienia.

Opis konkursu:
Konkurs skierowany jest do dzieci ze szkół podstawowych z województwa lubelskiego.

Czas trwania konkursu:
Konkurs trwa od 19 maja 2017 r. do 2 czerwca 2017 r. do godz. 16.00.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później niż 6 czerwca 2017 r. na stronie
internetowej www.krasnystaw.eu.

Zadanie konkursowe:
Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy, która w sposób kreatywny będzie
odpowiadała na pytanie:
Dlaczego warto jeść produkty mleczne na śniadanie?
Pracę należy przygotować w jeden z następujących sposobów:



w formie pisemnej przez napisanie wiersza lub rymowanki (max. długość 1 strona A4,
czcionka Times New Roman 12, pojedyncza interlinia);
w formie plastycznej przez wykonanie pracy plastycznej (format A4 technika dowolna).

Dostarczenie prac konkursowych:
Prace konkursowe należy przekazać w jeden z poniższych sposobów:


pocztą na adres: Agencja PR ROmedia, ul. Stanisława Dubois 3/2; 20-061 Lublin z dopiskiem
„Mleczne śniadanie”;




pocztą elektroniczną na adres: sniadanie.konkurs@gmail.com, wpisując w tytule wiadomości
e-mail: „Mleczne śniadanie”; (pliki w formacie jpg, pdf)
dostarczyć osobiście do siedziby Agencji PR ROmedia, ul. Stanisława Dubois 3/2; 20-061
Lublin,w godzinach od 8:00 do 16:00 od pon do pt. (pliki w formacie jpg, pdf)

Termin składania prac: 2 czerwca 2017 r., godzina 16:00
Prace powinny być opatrzone imieniem i nazwiskiem Uczestnika.
Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie i dostarczenie razem z pracą konkursową
formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1)

Nagrody:
W konkursie nagrodzonych zostanie 3 uczestników, którzy wygrają nagrody indywidulane oraz
nagrody dla wszystkich uczniów ze swojej klasy.

Nagrody indywidualne:
I miejsce – czytnik e-booków
II miejsce – odtwarzacz mp4
III miejsce – plecak szkolny

Nagrody dla całej klasy:
I miejsce – warsztaty kulinarne, które zostaną przeprowadzone przez lubelskiego kucharza i autora
bloga kulinarnego Right Behind The Kitchen – Dawida Furmanka. Podczas spotkania dzieci nauczą się
jak przygotować zdrowe, pożywne śniadanie. Warsztaty odbędą się na terenie szkoły, do której
uczęszczają dzieci.
II miejsce – pudełka śniadaniowe oraz zestawy mlecznych produktów
III miejsce – pudełka śniadaniowe

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu.

