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Projekt edukacyjny o zrównoważonym spoży-
ciu żywności



Jak gotuję z resztek…

Przygotujcie książkę 
kucharską z tradycyjnymi 

potrawami z całego 
świata.

Stwórzcie nowe okazje, 
aby móc podzielić się 

z przyjaciółmi i rodziną, 
chwilami, które są ważne

Poszukajcie sklepów 
i restauracji popierających 
zrównoważone spożycie 

żywności w Waszej 
okolicy.

Wyobraźcie sobie aplikacje 
i technologie, które pomogą 

zmniejszyć marnowanie 
żywności.

Napiszcie 10 zasad 
dotyczących poprawnego 

przechowywania 
żywności.

Wymyślcie nowe 
i oryginalne przepisy 
na potrawy z resztek.

Poszukajcie informacji 
na temat pochodzenia 

produktów, których 
używacie.

Wymyślcie dziesięć rad, 
aby jak najlepiej 
przechowywać 

żywność.



Historie nie do stracenia

Wystarczy jeden z tych pomysłów, czy macie jakiś inny,
bardziej oryginalny i odpowiedni dla Waszej klasy?
Najważniejsze to uczestniczyć!

Talent Kitchen 
czeka na Wasze prace do 16 listopad 2020 r.!

Co wymyśliliście, wynaleźliście, stworzyliście, zaprojektowaliście? 

kitchen
alentT

REKLAMA
Zróbcie reklamę lub film 

krótkometrażowy za pomocą Waszego 
smartfona, aby uwrażliwiać ludzi 

na temat niemarnowania żywności. 
Nie możecie nakręcić filmu lub znaleźć 

aktorów? Przygotujcie scenorys, 
scenariusz lub rysunki różnych 

scen i wyślijcie je do nas!

BADANIA
Zbierzcie świadectwa dziadków, 

przedsiębiorców, restauratorów, diete-
tyków... wszystkich, którzy mogą powie-
dzieć coś na temat gotowania w sposób 
zrównoważony. Przeprowadźcie z nimi 

krótki wywiad, stwórzcie blog ze zdjęciem, 
tekstem i rysunkami, za pomocą których 
opowiecie o Waszym punkcie widzenia 

na temat niemarnowania żywności.

WYSTAWA
Przygotujcie duży plakat, sze-

reg rysunków, prace plastyczne 
lub rzeźby na temat niemarno-
wania żywności w kuchni. Na-
stępnie zorganizujcie wystawę 

i zaproście na nią przyjaciół, 
rodzinę i znajomych. Przyślijcie 
nam zdjęcia wraz z komenta-

rzami zwiedzających.

GRA LUB APLIKACJA
Stwórzcie grę planszową wraz 

z karami za marnowanie żywności 
i nagrodami za prawidłowe zachowania. 
Najbardziej techniczni mogą stworzyć 

grę za pomocą aplikacji: jeśli nie możecie 
wykonać prawdzwej aplikacji, 

wyślijcie nam jej projekt!

OPOWIADANIE
Wymyślcie bajkę, opowiadanie, 
komiks, których fabuła pomoże 

zrozumieć czytelnikowi, jak ważne 
jest zmniejszenie marnowania 

żywności podczas robienia zakupów, 
gotowania lub po skończonym 
posiłku, gdy pozostało trochę 

resztek na stole

kuchenne opowieści o tym,
jak nie marnować żywności



REGULAMIN

Wystarczy jeden z tych pomysłów, czy macie jakiś inny,
bardziej oryginalny i odpowiedni dla Waszej klasy?
Najważniejsze to uczestniczyć!

Talent Kitchen 
czeka na Wasze prace do 16 listopad 2020 r.!

Nagrody
1° Najlepszego z najlepszych

4.000 zł

2° Równorzędnie sklasyfikowanych 
na drugim miejscu

2.000 zł dla każdego zwycięzcy

1. Edukacyjny i kreatywny konkurs Talent Kitchen jest otwarty dla wszystkich klas szkół podstawowych, 
które zdecydują się na uczestnictwo w projekcie Nie marnujmy chwil.

2. Konkurs zachęca klasy do przygotowania kreatywnych prac, które opowiedzą jak dzieci, podczas 
zajęć dydaktycznych, wyobraziły sobie i przedstawiły kuchnię bez marnowania żywności.

3. Klasy mogą wysłać prace indywidualne, grupowe, klasowe bez ograniczeń liczbowych. 
W każdym wypadku nagroda zostanie przyznana całej klasie.

4. Dozwolone są prace o każdym formacie i sposobie wyrazu, zarówno analogowe, jak i cyfrowe.

5. Prace muszą zostać wysłane przez nauczyciela wraz z krótką prezentacją tekstową 
lub multimedialną i formularzem zgłoszeniowym wypełnionym w każdej jego części, na adres:

Centrum Koordynacji Nie marnujmy chwil 
Whirlpool Company Polska Sp. z o.o. - ul. Dąbrowskiego 216 - 93-231 Łódź 

Do 16 listopad 2020
lub na adres e-mail: niemarnujmychwil@lafabbricaedu.eu

6. Specjalnie powołana wykwalifikowana komisja oceni prace biorąc pod uwagę ich zgodność 
tematyczną, kreatywność, oryginalność, wyłaniając na poziome krajowym 3 zwycięzców 
(1. najlepszego z najlepszych i 2. równorzędnie sklasyfikowanych na drugim miejscu).

7. Wszystkie klasy, które wyślą przynajmniej jedną pracę, dostaną zaświadczenie o uczestnictwie.

8. Za udział każdej klasy w konkursie edukacyjnym, Whirlpool Corporation przekaże darowiznę 
Food Bank Foundation (Fundacja Bank Żywności ONLUS).



Wasze prace zasłużą na pierwsze miejsce w klasyfikacji, jeśli opowiedzą o kuchni 
bez marnowania żywności w sposób oryginalny, kreatywny, innowacyjny!

Dowiodą tego pomysły i prace, które wykonacie w klasie i w domu.
Udokumentujcie to zdjęciami, nagraniami wideo, kolorowymi i oryginalnymi

pracami analogowymi i cyfrowymi. Wyślijcie je do 16 listopad 2020.

W ten sposób, będziecie mogli uczestniczyć w wyzwaniu edukacyjnym i brać udział 
w dużej zbiorowej akcji!

Za udział każdej klasy w konkursie edukacyjnym, Whirlpool Corporation przekaże 
darowiznę organizacji Food Bank Foundation (Fundacja Bank Żywności ONLUS), która walczy 

z marnotrawieniem żywności rozdając nadwyżki jedzenia najbardziej potrzebującym.

Wyzwanie edukacyjne

kuchenne opowieści o tym, jak nie marnować żywności

kitchenalentT

Od 1989 Food Bank Foundation  (Fundacja Bank Żywności ONLUS)  przejmuje nadwyżki pochodzące
z produkcji łańcucha rolno-spożywczego i dostarcza je, za pomocą sieci 21 organizacji o zasięgu krajowym, 

7500 strukturom, które pomagają 1,5 mln ubogim w całych Włoszech. W tym roku, firma Whirlpool uczestniczy 
w transporcie żywności i powtórnie, wraz ze stołówką siedziby EMEA w Pero (Mediolan), bierze udział w Siticibo 
Lombardia - programie stworzonym w celu odzyskania nadwyżek jedzenia ze stołówek zakładowych, szkolnych, 

bankietów i dostarczenia ich, poprzez partnerskie organizacje charytatywne, rodzinom w trudnej sytuacji.

Centrum Koordynacji Nie marnujmy chwil
niemarnujmychwil@lafabbricaedu.eu



W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt
z Centrum Koordynacji Nie marnujmy chwil :
niemarnujmychwil@lafabbricaedu.eu

* KLASA I PROFIL

* LICZBA ZAŁĄCZONYCH PRAC    * ILOŚĆ UCZNIÓW

* Pola obowiązkowe

Data      Czytelny podpis 

REGULACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w razie konieczności i w celach związanych z  dystrybucją wyżej wymienionych usług oraz do kierowania związanymi z nią procesami legislacyjnymi. Dane 
będą przetwarzane w formie papierowej i/lub za pomocą środków elektronicznych i informatycznych w poszanowaniu zasad bezpieczeństwa wymaganych przez Regulamin UE 2016/679. Dane będą przetwarzane 
wyłącznie przez okres niezbędny do zarządzania wyżej wskazanymi procesami. Przetwarzanie jest konieczne do udziału w konkursie. Dostęp do powyższych danych, jako podmiot odpowiedzialny lub podmiot 
uprawniony, mogą mieć współpracownicy i/lub personel zatrudniony wyłącznie w celu zarządzania wcześniej wskazanymi celami. Dane nie będą przedmiotem dalszego rozpowszechniania. Podmiotem 
odpowiedzialnym za przetwarzanie informacji jest La Fabbrica S.p.A., ul. Bernardino Lanino 5, Mediolan, dostępny pod adresem e-mail privacy@lafabbrica.net. W siedzibie podmiotu odpowiedzialnego za 
przetwarzanie informacji zatrudniona jest osoba odpowiedzialna za ochronę danych („DPO”, „RDP”), będąca do dyspozycji w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych, dostępna  pod 
adresem rdp@lafabbrica.net. Każdy ma prawo poprosić podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie informacji o dostęp do własnych danych osobowych i ich korektę lub usunięcie, bądź ograniczenie ich przetwarzania 
albo sprzeciwienie się ich przetwarzaniu. Jeśli wyraziłeś zgodę na jeden lub większą ilość  konkretnych celów, masz prawo do  anulowania takiego pozwolenia w każdym momencie. Każdy ma prawo do otrzymania 
kopii własnych danych osobowych w formacie usystematyzowanym, powszechnego użytku i czytelnym przez urządzenie automatyczne. W przypadku zauważenia nieprawidłowości w wykorzystaniu danych 
osobowych, można złożyć  skargę do  Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Po zapoznaniu się z informacją o ochronie danych osobowych (wersja rozszerzona dostępna na stronie www.scuola.net), upoważniam La Fabbrica do przetwarzania/
rozpowszechniania prac zgłoszonych do konkursu poprzez publikacje, jako materiał informacyjny lub za pomocą innych środków w celach dydaktycznych, 
społecznych lub komercyjnych.

Formularz uczestnictwa
w konkursie edukacyjnym

DANE DOTYCZĄCE NAUCZYCIELA

* IMIĘ I NAZWISKO      

* NAUCZANY PRZEDMIOT 

   RODZAJ SZKOŁY, W KTÓREJ UCZY    PODSTAWOWA

* TEL.            /              *  ADRES E-MAIL

DANE DOTYCZĄCE SZKOŁY, W KTÓREJ UCZY         

* RODZAJ SZKOŁY               PAŃSTWOWA  PRYWATNA  SPOŁECZNA    

* RODZAJ I NAZWA SZKOŁY

* ULICA              * NR     * KOD POCZTOWY

* GMINA          * WOJEWÓDZTWO 

* TEL.            /            FAX            /

* ADRES E-MAIL

Formularz wraz z pracami powinien zostać wysłany w zamkniętej kopercie do 16 listopad 2020 na adres:
Centrum Koordynacji Nie marnujmy chwil, Konkurs Talent Kitchen

lub na adres e-mail: niemarnujmychwil@lafabbricaedu.eu


