
WEŹ UDZIAŁ W OGRODNICZEJ 

AKCJI EDUKACYJNEJ 

Z W.LEGUTKO I MASTERCHEF JUNIOR!



W.LEGUTKO - POLSKI RODZINNY PRODUCENT NASION

Od 1992 roku pielęgnujemy pozycję zaufanego dostawcy na rynku

ogrodniczym. Źródłem naszego sukcesu jest praca u podstaw, blisko ziemi

i z miłością do roślin. Wierzymy w pracę zespołową opartą o dokładne

wsłuchiwanie się w potrzeby Klientów.

Jednym z kluczowych czynników sukcesu jest wiedza twórcy firmy dra

inż. Wiesława Legutko, którą zamierzamy się dzielić i edukować.

ORGANIZATOR

Nasiona warzywCebulki i nasiona kwiatów Microgreens Nasiona ziół Nasion kiełków



WIZJA #ZDROWOROSNA 

Chcemy uczyć dzieci (przedszkolne i klasy 1-3)
uprawiać warzywa, zioła i kwiaty, by przyszłość
była piękna i zdrowa!

Budujemy dobre nawyki
- DBAMY O TO, CO JEDZĄ DZIECIAKI

Edukujemy poprzez zabawę
- POKAZUJEMY CO I JAK WARTO UPRAWIAĆ

Docieramy do kilku pokoleń
- AKCJA SKIEROWANA JEST DO DZIECI,

ICH RODZICÓW I DZIADKÓW



JAK WYGLĄDA AKCJA?



AKCJA I KONKURS

Poprzez media i centra ogrodnicze docieramy do szkół i przedszkoli,

zapraszając do Akcji. Nauczyciele zamawiają darmowe,

interaktywne pakiety edukacyjne #ZDROWOROSNA i startują z

edukacją dzieci oraz uprawą roślin w klasach. Wspólnie wysiewają

zdrowy i pełen witamin koperek.

Akcji towarzyszy konkurs na najlepszy film, nakręcony podczas

tworzenia własnego ogródka w domu lub mieszkaniu. Analizujemy

przesyłane filmy, wybieramy najlepsze i publikujemy playlisty na

naszych kanałach.h, na co zwrócić uwagę, aby proces uprawy

przynosił rezultaty i zachęcał dzieci do pracy. Zapraszamy do

konsultacji dietetyków, aby opowiadali o tym, co warto hodować,

by jeść zdrowo.

Zwycięskie filmiki nagrodzimy zestawem YouTubera, prezentem od 

W.Legutko oraz spotkaniem z jednym z laureatów ostatnich 

sezonów MasterChef Junior!

O #ZDROWOROSNA



NASI PARTNERZY  

Mamy wsparcie 

Akcja ma charakter ogólnopolski i budzi zainteresowanie! Możecie o
niej usłyszeć dzięki Media Patronom. Partnerem Akcji jest portal
Wp.pl. O #ZDROWOROSNA przeczytacie w znanych magazynach
kulinarnych takich jak Moje Gotowanie i Moja Sielska Kuchnia.

Wspierają nas również największe w Polsce serwisy parentingowe:
Parenting.pl, Mamotoja.pl i Miastodzieci.pl. Patronat nad
#ZDROWOROSNA objęły także czasopisma ogrodnicze i lifestylowe:
Mój Piękny Ogród i Sielskie Życie oraz portal Librus.pl.

Dowóz produktów na czas zapewniają partnerzy logistyczni: GLS oraz
Raben.



NASI PARTNERZY

Partner logistyczny: Partner logistyczny:



○ Zgłoszenia szkół i przedszkoli  do Akcji  - od 5.03. do wyczerpania 10 000 

pakietów lub do 17.06.2022r. 

○ Zgłoszenia uczestników do konkursu #ZDROWOROSNA

I TURA 21- 30.03, II TURA 8-13.04., III TURA 20-25.04., IV TURA 6-11.05

○ Ogłoszenie wyników konkursu 

I TURA 21.04.,II TURA 27..04., III TURA 10.05., IV TURA 25.05

○ Wizyty MasterChef Juniorów w szkołach i przedszkolach  

I TURA od 23.04.,II TURA od  29.04., III TURA od 12.05., IV TURA

od 27.05

○ Zakończenie Akcji i Konkursu - 17.06.2022r. 

HARMONOGRAM



○ www.legutko.com.pl/zdroworosna - tutaj znajdziesz wszystkie 

informacje o akcji, materiały do pobrania i formularze zgłoszeniowe

○ Fb W.Legutko  - bądź na bieżąco z aktualnościami dotyczącymi Akcji       i 

konkursu #ZDROWOROSNA.

○ IG W.Legutko  - odwiedź nasz profil na Instagramie. 

○ YouTube W.Legutko - na naszym kanale znajdziesz wszystkie filmy 

dotyczące akcji. Tam też publikowane będą prace konkursowe. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ 

http://www.legutko.com.pl/zdroworosna
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