
Kielce, 2020-09-22

KONKURS „KOLACJA MISTRZÓW”
organizowany przez MBP w Kielcach

Prawie każdy z nas korzysta z przepisów zaczerpniętych z książek, czasopism lub zeszytów, w których
zapisywane są receptury na wyśmienite dania. Nadeszła jesień, a wraz z nią chłodniejsze dni i długie
wieczory.  Zachęcamy  do  przygotowania  wyjątkowej  kolacji  dla  rodziny  lub  przyjaciół.  Stwórzcie
danie, które będzie smaczne i zdrowe, a dodatkowo pięknie i estetycznie podane – pozytywny efekt
gwarantowany! Zróbcie zdjęcie, na którym znajdzie się nie tylko danie, ale także Wasza ulubiona
książka kucharska,  czasopismo  lub  zeszyt  z  przepisami.  Oddzielnie  przyślijcie  przepis  na  potrawę
widoczną na zdjęciu. Liczy się pomysł i oryginalność. Ważne, aby danie z fotografii chciało się zjeść,
choćby oczami. 

Jedni mają dobry „Przepis na miłość”, inni „Przepis na szczęście” lub „Przepis na życie”. My czekamy
na przepis godny największych mistrzów sztuki kulinarnej.  Przygotujcie  wyjątkową ucztę dla oka  
i podniebienia, wygrywajcie nagrody! 

Do  udziału  w  Konkursie  zapraszamy  osoby  mieszkające,  uczące  się,  pracujące  w  Kielcach  lub  
w regionie świętokrzyskim, w wieku 16 lat i powyżej. 

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach.
2. Cele Konkursu:

a) Promocja książki i biblioteki.
b) Rozwój kreatywności i wyobraźni.
c) Promocja zdrowego trybu życia i odżywiania.

3. Zasady uczestnictwa: 
a) Konkurs adresowany jest do osób w wieku 16 lat i powyżej. 
b) W Konkursie mogą wziąć udział osoby mieszkające/uczące się/pracujące w Kielcach 
i w regionie świętokrzyskim.
b) Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi.
c) Uczestnik ma za zadanie wykonać 1 fotografię, na której musi się znaleźć danie 
przygotowane na kolację oraz książka, czasopismo lub zeszyt z przepisami. W oddzielnym 
pliku należy  przysłać przepis na potrawę ze zdjęcia.
d) Pracę konkursową należy przysłać na adres mailowy: agata.zajac@mbp.kielce.pl 
lub wstawić jako komentarz do posta dotyczącego Konkursu na Facebooku MBP w Kielcach.



4. Termin nadesłania prac: 
Prace należy zgłaszać od 22 września do 15 października 2020 r. 

5. Rozstrzygnięcie Konkursu:
a) Wyniki Konkursu zostaną podane na profilu Facebook i stronie internetowej Biblioteki 
20 października 2020 r., w dniu obchodzonym jako Międzynarodowy Dzień Szefa Kuchni.
b) Kryteria oceniania: twórczy charakter, estetyka, samodzielność i oryginalność.
c) Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej drogą mailową lub przez Messengera.
d) Odbiór nagród osobiście w Filii nr 10 MBP w Kielcach.  

6. Partnerzy Konkursu:
Jury przyzna nagrody i wyróżnienia. Nagrodami będą zaproszenia od Partnerów Konkursu, 
którymi są: Włoska pizzeria&tra oria, Chinkalnia Restauracja Gruzińska, Restauracja Hotel 
Karczówka, Centrum Terapii Sp. z o.o., Hotel Bristol Art&Medical SPA. 

7. Przesyłając zdjęcie, jednocześnie wyrażają Państwo zgodę na prezentację miejsca/wizerunku 
osób przedstawionych na fotografii, opublikowanie materiału na naszym profilu Facebook 
i  stronie internetowej www.mbp.kielce.pl     oraz na przetwarzanie danych osobowych w celu 
organizacji Konkursu.


