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«Багата Кутя - на радість життя»
4 січня 2021 року стартує кулінарний онлайнконкурс, метою якого є популяризація українських
кулінарних обрядових традицій. Участь у конкурсі
дасть змогу учнівській молоді продемонструвати
свої кулінарні здібності та знання, а також
поділитися сімейними, стародавніми чи сучасними
рецептами такої шанованої в Україні різдвяної
страви, як Кутя.
Конкурс проводиться з урахуванням встановлених карантинних
обмежень внаслідок поширення гострої респіраторної хвороби,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, в режимі ОНЛАЙН.

Для участі в конкурсі необхідно:
1.
З 4 січня по 7 січня 2021 року пройти тестові завдання – 10
тестових питань, які стосуються традицій приготування Куті та
страв на Святвечір. Реєстрацію та тестові питання учасники
проходять на гугл-формі за посиланням:

https://forms.gl e/yMBkJ VfLMSbaDct7 9
2.
Зробити фотозвіт процесу приготування Куті, який включає
фото сировини та інгредієнтів, усіх етапів приготування з описом
рецептури та технології, фото учасника з готовою стравою.
Фотозвіт оформити у вигляді презентації у форматі PowerPoint 2003
та надіслати до 10 січня 2021 року включно на Е-mail:

alina-ger13@ukr.net
3.
13 січня 2021 року кращі роботи згідно оцінок журі будуть
виставлені на електронному ресурсі Facebook для інтерактивного
голосування з хештегом #Багата_кутя за посиланням:

https://www.facebook. com /thv rg114a
4. Переможці онлайн-конкурсу «Багата кутя - на радість життя»
будуть оголошені за підсумками інтерактивного голосування та
оцінок журі конкурсу 20 січня 2021 року в онлайн-режимі з
використанням платформи Zoom.

Вік учасників - від 13 до 18 років
Увага! На конкурс надаються аматорські фото, створені будь-якими
доступними засобами. У приготуванні Куті беруть участь учні, а дорослі
фахівці (педагоги, батьки) можуть виступати лише в якості порадників.
Переможці онлайн-конкурсу будуть нагороджені грамотами
та цінними призами: навушники та аксесуари до ПК, солодкі
подарунки, традиційний український посуд, сувенірна
продукція. Призи переможцям конкурсу будуть відправлені
поштою.
За консультаціями звертайтесь:
Телефон (Viber): 0660453727 E-mail: alina-ger13@ukr.net
Гередчук Аліна Михайлівна

