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Zima już zagościła na naszych podwórkach,  
w związku z tym czekamy na Wasze zdjęcia przed-

stawiające przyrodę (zarówno faunę jak i florę) podczas 
tej mroźnej aczkolwiek przepięknej pory roku.

Najlepsza praca znajdzie się na okładce jednego  
z zimowych wydań ZB i na zb.eco.pl, a autor pracy otrzy-
ma roczną prenumeratę naszego czasopisma.

Fotografie barwne jak i czarno-białe prosimy prze-
syłać drogą pocztową (zdjęcia min. 15x21 cm max  
30x40 cm) lub mailową (rozmiar max 300 kb rozdz. 300 dpi).

Na prace czekamy do 15.1.2008.
Rozwiązanie ogłosimy po 15.2.2008.

Wydawnictwo „Zielone Brygady”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie 
na danie wegańskie.
Takie danie nie zawiera składników pochodzących od 

zwierząt (mięsa, nabiału, jaj, miodu) i jest w pełni przyja-
zne dla ludzi i zwierząt)

Przewidujemy trzy nagradzane kategorie: za danie 
wegańskie na gorąco, danie wegańskie na zimno oraz 
wegański deser.

Autor może przesłać jeden przepis dla każdej z trzech 
kategorii. Można też ograniczyć się do jednego. Każdy 
przepis powinien zawierać informację, czy jest to danie 
na gorąco, zimno, czy deser, listę potrzebnych składni-
ków oraz sposób przyrządzenia. 

Najlepszy przepis zostanie opublikowany w ZB i na 
zb.eco.pl, a autor otrzyma roczną prenumeratę naszego 
czasopisma.

Nagroda druga to książka Aleksandry Dembskiej  
Kuchareczka, przepisy z pieprzykiem*) z autografem autorki.

Liczymy na Waszą pomysłowość, kolorowe, zdrowe  
i smaczne przepisy.

Na prace czekamy do 15.1.2008.
Rozwiązanie ogłosimy po 15.2.2008.

Wydawnictwo „Zielone Brygady”

*) wysylkowa.pl/ks762387.html, www.kuchareczka.com

Wydawnictwo  
„Zielone Brygady” ogłasza

konkurs na 
przepis wegański

Wydawnictwo  
„Zielone Brygady” ogłasza

konkurs fotograficzny
pt. „Pod białą pierzyną”

1%
Informujemy, że obecnie można przekazywać 1% podatku  
podając na zeznaniu 
podatkowym PIT numer konta wybranej organizacji. W naszym 
przypadku jest to:

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
Krakowski Bank Spółdzielczy, Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków
konto nr 25 85910007 0021 0052 2414 0001
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