
OPIS I REGULAMIN KONKURSU „Sąsiedzka Wieczerza” 

Kulinarny konkurs świąteczny dla dzieci i młodzieży szkolnej 

ORGANIZATOR: Centrum Wielokulturowe w Warszawie, www.cww.waw.pl 

TERMIN: zgłoszenia do 18 grudnia 2020, wyniki do 23 grudnia 2020 

ZADANIE: Przygotuj przepis na pierogi wielokulturowe według swojego pomysłu.  

OPIS: Wyobraź sobie, że organizujesz spotkanie świąteczne dla przyjaciół, czy 

sąsiadów. Niektórzy goście pochodzą z innych krajów - Ukrainy, Indii, Wietnamu, 

Armenii, Tybetu, czy Somalii. A może znasz kogoś, kto mieszka w Twoim mieście 

z zupełnie innego państwa i też będzie u Ciebie przy stole? Dla nich będą to 

pierwsze Święta Bożego Narodzenia w Polsce. Bardzo Ci zależy, żeby były udane.   

Przed Tobą następujące zadania: 

1. Tradycyjnie w Święta na naszych stołach pojawiają się pierogi w różnych 

odmianach: z kapustą i grzybami, ruskie, uszka. Dowiedz się jak najwięcej o 

kuchni i potrawach znanych w krajach, z których pochodzą Twoi goście. Czy 

są wśród nich pierogi albo coś, co je przypomina? Jak się nazywają? Jak są 

przygotowane? Z czym się je robi i jak je? 

 

2. Wymyśl przepis na pierogi, który łączyłby tradycje Twoich gości, gdzie 

spotykają się składniki i smaki różnych kultur. Ciekawe, jakiego ciasta 

użyjesz, jakiego farszu, jakich przypraw? Jaki kształt będą miały Twoje 

pierogi? Będą gotowane, smażone, pieczone? Na słono, na słodko czy 

mieszane? Koniecznie wymyśl dla nich nazwę! 

 

3. Jeśli przy okazji przygotowywania przepisu znajdziesz jakąś ciekawostkę o 

pierogach: sposób przygotowania farszu, ciekawą przyprawę, nieznaną 

historię - podziel się z nami. 

Czekamy na Twój przepis!  

ZASADY:  

1. Konkurs dzielimy na trzy kategorie wiekowe: 

- kl. I-III SP,   

- kl. IV-VIII SP, 

- klasy ponadpodstawowe.   

 

2. Każdy uczestnik przygotuje przepis według wzoru: imię, nazwisko, klasa, 

wiek autora, nazwa dania, składniki, gramatura, sposób przyrządzenia i 

podania, jakimi kuchnie były inspiracją. 

 

http://www.cww.waw.pl/


3. Przepis w pliku PDF prosimy wysłać mailem* do dn. 18/12/2020 na adres: 

edukacja@cww.waw.pl w tytule wiadomości: Przepis Sąsiedzka Wieczerza.  

4. Przepisy oceniać będzie jury złożone z szefów kuchni i osób związanych z 

kuchniami świata w Warszawie, m.in. chińska restauracja Bliss, ukraińska 

U Baczewskich, perska Tehran, Kuchnia Konfliktu, Afryka Shop. Dokładny 

skład jury będzie dostępny na stronie www i fb Centrum Wielokulturowego 

w Warszawie.  

 

5. W każdej grupie wiekowej wyłonimy trójkę zwycięzców. 

 

6. Zwycięskie przepisy opublikujemy w mediach społecznościowych i na 

stronie www Centrum Wielokulturowego w Warszawie w formie mini 

książki kucharskiej (po uzyskaniu zgody autorów/opiekunów prawnych 

autorów). Na wiosnę odbędzie się wielokulturowe wydarzenie kulinarne – 

wspólne przygotowanie zwycięskich pierogów pod okiem jurorów 

konkursu.  

 

7. Dla laureatów przewidujemy również upominki niespodzianki. 

 

 W związku z nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO), pragniemy 

poinformować, że dane osobowe uczestników konkursu „Sąsiedzka Wieczerza” znajdą się w bazie 

Centrum Wielokulturowego w Warszawie i dochowamy wszelkich starań, aby zadbać o ich 

bezpieczeństwo. Administratorem danych jest Stowarzyszenie Pro Humanum. Dane będą 

przechowywane do końca trwania projektu "Centrum Wielokulturowe - warszawskie miejsce DIALOGU" 

(1.03.2023). Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. 

Przysługuje ponadto Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych na 

podstawie uzasadnionego interesu z przyczyn uzasadnionych Pani/Pana szczególną sytuacją. W takim 

przypadku Pani/Pana dane zostaną zanimizowane do czasu wymaganego przez instytucję finansującą 

projekt. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 

ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez 

Stowarzyszenie Pro Humanum narusza przepisy Rozporządzenia. 

mailto:edukacja@cww.waw.pl

