
 
 

 

 

Regulamin konkursu „Więcej wiem, zdrowo jem. Little chef” 
z dnia 02.09.2019 r. 

 
I. O konkursie 

Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 12 we Wrocławiu. Konkurs „Więcej wiem, zdrowo jem. 
Little chef” jest skierowany do uczniów klas 4-8 ze szkół podstawowych, które należą do Wrocławskiej Sieci 
Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie. Konkurs obywa się w ramach zadania publicznego pn. 
„ORGANIZACJA I RELIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ, W RAMACH PROGRAMU 
WROCŁAWSKIEJ SIECI PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE W 2019 ROKU”. Projekt został 
zgłoszony oraz oceniony pozytywnie w ramach  KONKURSU NA REALIZACJĘ MIĘDZYSZKOLNYCH I 
MIĘDZYPRZEDSZKOLNYCH PROJEKTÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ KOORDYNATORÓW DS. PROMOCJI 
ZDROWIA WE WROCŁAWIU.  
 

II. Szczegóły konkursu 
Konkurs składa się z dwóch etapów: wewnątrzszkolnego oraz międzyszkolnego.  

1. Etap wewnątrzszkolny – quiz wiedzy o zdrowym żywieniu pt. „Gorzka prawda na temat cukru” 

przeprowadzony przez koordynatorów ds. promocji zdrowia na terenie szkół, które zgłoszą chęć 

uczestnictwa w projekcie. Koordynatorzy otrzymają materiały do przeprowadzenia konkursu oraz plakat  

w wersji elektronicznej informujący dzieci o możliwości wzięcia udziału w wydarzeniu.  

2. Etap międzyszkolny – zwycięzcy konkursów z poszczególnych szkół (od 2 do 4 osób z danej szkoły) spotkają 

się na rozgrywkach międzyszkolnych w Szkole Podstawowej nr 12 we Wrocławiu i powalczą o tytuł Little 

Cheafa. Dzieci będą brały udział w konkursie w parach. Poszczególne pary składać się będą z uczniów z tej 

samej szkoły. 

Konkurs międzyszkolny będzie składał się z trzech zadań:  

- test wiedzy o sporcie i odżywianiu pt. „Sport na zdrowie”; 

- wykonanie plakatu promującego aktywność fizyczną; 

- przygotowanie zdrowego posiłku z otrzymanych od organizatora produktów spożywczych.  

Ocena wykonanego plakatu przez uczestników konkursu i posiłku będzie dokonana przez komisję według 

następujących kryteriów: staranność wykonania, pomysłowość, zgodność pracy z tematem. Skład komisji: 

członkowie zespołu ds. promocji zdrowia ze Szkoły Podstawowej nr 12. Po przeprowadzonym konkursie dla 

dzieci zostanie zorganizowany słodki bezcukrowy poczęstunek, a następnie zostaną ogłoszeni zwycięzcy. 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają w nagrody oraz dyplomy. Para zwycięzców (osoby z największą 

ilością uzyskanych punktów) otrzymają nagrody główne. 

 

III. Koordynator i osoba kontaktowa 
Koordynatorem projektu jest Paulina Sochaj, koordynator ds. promocji zdrowia w Szkole Podstawowej nr 12, 

e-mail: sochajpaulina@gmail.com  

IV. Uczestnicy 
Projekt skierowany jest do uczniów klas 4-8 ze szkół podstawowych, należących do Wrocławskiej Sieci 
Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie.  
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V. Cel projektu 
Projekt ma na celu promocję zdrowego żywienia, aktywnego stylu życia, profilaktykę chorób cywilizacyjnych. 

Działania zaplanowane w ramach projektu mają za zadanie zmotywować dzieci do zmiany nawyków 

żywieniowych, poszerzyć ich świadomość dotyczącą szkodliwego wpływu cukru na zdrowie i jakość życia 

człowieka, a także zachęcić do uprawiania sportów. Ponadto wszyscy uczniowie szkół biorących udział w 

projekcie otrzymają przepisy na zdrowe posiłki, które będą mogli wykorzystać na co dzień przygotowując 

sobie śniadanie, obiad, przekąskę czy deser. 

 
VI. Warunki uczestnictwa 

Warunkiem zakwalifikowania się do projektu jest zgłoszenie przez koordynatora ds. promocji zdrowia chęci 
uczestnictwa w projekcie na mail: sochajpaulina@gmail.com w terminie do 30 września. Organizator 
potwierdzi uczestnictwo w konkursie poprzez maila zwrotnego. 
Terminy konkursów międzyszkolnych: 

 I edycja projektu - 15 października 2019 r. (może w niej wziąć udział do 10 szkół podstawowych) 

 II edycja projektu – 5 listopada 2019 r. (może w niej wziąć udział do 10 szkół podstawowych) 
Miejsce realizacji konkursów międzyszkolnych: Szkoła Podstawowa nr 12 im. M. Skłodowskiej- Curie we 
Wrocławiu, ul. Janiszewskiego 14.  
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów konkursów oraz skrócenie lub wydłużenie terminu 
przesyłania zgłoszeń.  
 

VII. Finansowanie Konkursu 
Konkurs finansowany jest ze środków Miasta Wrocław w ramach zadania pn. ORGANIZACJA I REALIZACJA 
DZIAŁAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ, W RAMACH PROGRAMU WROCŁAWSKIEJ SIECI PRZEDSZKOLI 
I SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE W 2019 ROKU zgodnie z umową nr D/WZD/2336/1/2019  
z dnia 01.04.2019 r. zawartą pomiędzy Gminą Wrocław a FUNDACJĄ „ROSA”.  
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