
 

KONKURS VARSAVIANISTYCZNO-KULINARNY      
 

„SMAKI  DAWNEJ  WARSZAWY - OCALMY  OD ZAPOMNIENIA „ 
-PLAKAT 

Warunki konkursu 

1.Do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy uczniów zdobywających odznaki Młodego  

i Małego Przyjaciela Warszawy i Certyfikat Szkoły Varsavianistycznej, a także wszystkich chętnych 

zainteresowanych tematyką varsavianistyczną i kulinarną. 

 

 2.Celem plakatu ma być promocja sztuki kulinarnej dawnej Warszawy, ocalenie od zapomnienia 

wspaniałych smaków i miejsc pełnych tradycji i uroku. 

Plakat ma zachęcić, zainspirować do odnalezienia tych miejsc i smaków w Warszawie. 

 Może też promować nowe potrawy i miejsca związane z Warszawą. 

 

3.Należy: 

 -przedstawić w formie plakatu wybraną potrawę charakterystyczną dla Warszawy  

 w poprzednich epokach lub obecnie, 

-zachować  klimat epoki, z której pochodzi potrawa (np. klimat PRL-u, czy20-lecia międzywojennego), 

-przedstawić krótko(!) skład i przepis na wykonanie potrawy, 

-przedstawić miejsce, które słynęło z serwowania tej potrawy (gdzie się mieściło  jak wyglądało, kto je 

odwiedzał itp.) 

 -zamieścić ilustracje/zdjęcia/rysunki/hasło reklamujące omawianą potrawę. 

 

4.Technika: - dowolna : ilustracja, zdjęcia, grafika, rysunki, collage, wycinanka itp. 

                     -  format : bristol A2 Wysokość formatu A2: 594 mm = 59,4 cm 

                                                       Szerokość formatu A2: 420 mm = 42,0 cm 

5.Praca może być wykonana w zespole dwuosobowym. 

 

6.Plakaty z załączoną z tyłu pracy wypełnioną  Kartą zgłoszeniową należy dostarczyć                            

   do 09.03.2018  na adres:  Zespół Szkół  im. Piotra Wysockiego  

                                              Technikum nr 11 im. Piotra Wysockiego 

                                              ul. Odrowąża 75,  

                                              03-310 Warszawa  (sekretariat) 

 z dopiskiem "Konkurs Varsaviaistyczno-kulinarny: „Smaki  dawnej Warszawy- ocalmy od zapomnienia 

„ -plakat. 

 

Zasady oceniania: 

Ocenie podlegać będzie spełnienie podanych powyżej wymagań konkursowych,  

kompozycja plastyczna, walory artystyczne, estetyka pracy. 

Prace będą oceniane w kategoriach: 

-szkoły ponadgimnazjalne 

-szkoły gimnazjalne 

-szkoły podstawowe 

Ogłoszenie wyników: O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni  

w dniach 12.03.2018 osobiście, telefonicznie lub na adres e-mail szkoły. 

Wręczenie nagród: odbędzie się dnia 16.03.2018r o godzinie 13:35 w Zespole Szkół im. P. 

Wysockiego 
w dniu podsumowania wszystkich konkursów zorganizowanych w ramach VIII Dni Turystyki 

w Zespole Szkół Piotra Wysockiego w Warszawie.  

Nagrody: Za trzy pierwsze miejsca przewidziane są nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy otrzymają 

dyplomy.  

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy na adres: barbara1811@poczta.onet.pl lub 

mkrasowska@onet.eu  

mailto:barbara1811@poczta.onet.pl
mailto:mkrasowska@onet.eu


 

KONKURS VARSAVIANISTYCZNO  - KULINARNY 

„Smaki dawnej Warszawy – ocalmy od zapomnienia”- plakat 

 

                                                  KARTA ZGŁOSZENIA 

 

Prosimy o wypełnienie drukowanymi literami 

 

Nazwa i adres szkoły 

 

 

 

 

telefon 

 faks 

adres e-mailowy 

 

…………………………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

 

Imię i nazwisko ucznia  

 

 

 

Tytuł pracy 

 

 

 

Klasa 

                          Wiek 

 

               ………………………………………………………………….. 

               …………………………………………………………………. 

 

Kategoria wiekowa 

(proszę odpowiednio zaznaczyć) 

 

 szkoła podstawowa 

 gimnazjum 

 szkoła ponadgimnazjalna 
 

 

Imię i nazwisko opiekuna 

 

 

 
 

 

Oświadczam, że zgodnie ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 

z 2002 r. Nr 101, poz. 926) wyrażam zgodę na przetwarzanie, wymienionych w Karcie Zgłoszeniowej 

Uczestnika Konkursu, danych osobowych  przez organizatora na potrzeby niniejszego konkursu oraz 

ewentualną publikację pracy zgłoszonej do konkursu.        

  

……………………………..                ……………………….             ……………………………..                         
  miejscowość,  data                                    podpis ucznia                                podpis opiekuna prawnego  

 

                                                                                             

 


