
Regulamin konkursu  
„Kulinarny Hokus-Pokus” 

 

§ 1 

Organizatorem konkursu "Kulinarny Hokus-Pokus" jest Stowarzyszenie „Refugium”. 
Konkurs jest organizowany w ramach realizacji projektu „Matematyczny Hokus Pokus” 
dofinansowanego przez Fundację mBanku. 

 

§ 2 

Celem konkursu jest kształcenie rozwoju kompetencji matematycznych uczniów Szkoły 
Podstawowej w Szczeglinie oraz nauki matematyki przez zabawę. 

 

§ 3 

W konkursie mogą brać udział uczniowie Szkoły Podstawowej w Szczeglinie na podstawie 
złożonych przez swoich rodziców / opiekunów deklaracji udziału w projekcie 
„Matematyczny Hokus Pokus”.  

Niniejszy regulamin konkursu zostanie zamieszczony na stronie internetowej Szkoły 
Podstawowej w Szczeglinie i stronie internetowej Stowarzyszenia „Refugium”. 

Przygotowanie do konkursu będzie trwało od 15 do 23 lutego 2021 r. 

Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 24 do 26 lutego 2021 r. w godzinach 
ustalonych przez nauczycieli prowadzących. 

Oceny wykonania przez uczestników projektu „Cenników kulinarnych” dokona jury 
złożone z 3 nauczycieli. 

 

§ 4 

PRZEBIEG KONKURSU 

1. Zadaniem uczestnika konkursu będzie przygotowanie dowolnej potrawy oraz 
wykonanie „Cennika kulinarnego” według zaproponowanych wzorów. 

2. Uczniowie, którzy uczą się zdalnie, przygotowaną w domu potrawę wraz z „Cennikiem” 
przedstawią komisji konkursowej na umówionym spotkaniu z użyciem aplikacji TEAMS, 
a opracowane „Cenniki” wraz ze zdjęciem swojej potrawy prześlą na adres 
spszczeglino@sianow.pl; czas prezentacji do 5 minut. 

3. Inną formą zaprezentowania swojej potrawy wraz z „Cennikiem” może być krótki film 
(do 4 minut), który należy dostarczyć na pendrive / płycie / karcie SD lub drogą 
elektroniczną na adres: spszczeglino@sianow.pl do szkoły w terminie do 26-02-2021 r. 
do godz. 12:00. 

4. Dla uczniów z klas „0” - III uczących się stacjonarnie konkurs w formie zabawy odbędzie 
się w budynku szkoły – uczniowie z pomocą nadzorujących nauczycieli przygotują 
potrawy oraz odpowiednie cenniki.  
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5. Uczniowie z klas VII – VIII mogą wykonać dodatkowe obliczenia, np. obliczyć jaki 
uzyskaliby zysk ze sprzedaży wykonanej potrawy przy 20% marży. 

 

6. Można wykorzystać znajdujący się w załączniku wzór „Cennika kulinarnego”.  

7. Ocenie będą podlegać: 

 walory estetyczne: 1 – 10 punktów, 

 walory edukacyjne, prawidłowość obliczeń: 1 – 10 punktów, 

 sposób prezentacji: 1 – 10 punktów. 
 

8. Każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa, zwycięzcy konkursu otrzymają 
nagrody. 

 

§ 5 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane osobowe uczestników konkursu przekazane Stowarzyszeniu przetwarzane są w 
celu realizacji konkursu, wyłonienia zwycięzców konkursu i doręczenia nagród. 

2. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia, nazwiska na stronach 
internetowych w przypadku wygrania w konkursie. 

 

ŻYCZYMY POWODZENIA! 

 

     


