Regulamin konkursu gastronomicznego
I.
Organizatorzy
Organizatorem Konkursu KULINARIADA 2019 „Potrawy wielkanocne na
Mazowszu” jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu.
II.
Data i miejsce konkursu:
Konkurs odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2019r. w Zespole Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu.
III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cel konkursu:

Poszerzanie wiedzy i umiejętności kulinarnych.
Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej.
Integracja społeczności szkolnych.
Konfrontacja możliwości i umiejętności uczniów z różnych szkół.
Wspieranie rozwoju umiejętności oraz zainteresowań uczniów.
Motywowanie do zdobywania nowych doświadczeń i umiejętności.
Poznawanie potraw wielkanocnych na Mazowszu.
Propagowanie potraw regionalnych.

IV.
Adresaci konkursu:
Konkurs skierowany jest do uczniów klas trzecich szkół gimnazjalnych oraz
klas ósmych szkół podstawowych.
V.

Warunki uczestnictwa:

Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zapoznanie się z regulaminem
konkursu oraz wypełnienie i dostarczenie do siedziby Organizatora ZSCKR w
Studzieńcu, formularza zgłoszeniowego osobiście, drogą pocztową lub
elektroniczną na następujący adres:
e-mail: sekretariat@estudzieniec.pl w terminie do 29 marca 2019r.
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu
Studzieniec 30 09-200 Sierpc Tel/fax 242750810
W konkursie może wziąć udział jeden zespół 2 osobowy z każdej szkoły.
Konkurs obejmuje sporządzenie potrawy zgodnej z tematyką konkursu, dekorację
potrawy oraz stołu, jak również prezentację ustną dotyczącą użytych surowców i
sposobu wykonania potrawy. Uwaga! Jednym z surowców potrawy musi być
mięso. Uczestnicy konkursu zapewniają we własnym zakresie surowce do
sporządzenia potrawy oraz elementy dekoracyjne potrawy i stołu. Uczestnicy
wykonują potrawę w czasie 120 minut w pracowni gastronomicznej. Uczestnicy
zobowiązani są do zapewnienia odzieży ochronnej ( fartuszek i nakrycie głowy).
Organizatorzy zapewniają: sprzęt kuchenny, zastawę stołową, sztućce oraz stół
90*90cm. Koszty dojazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

VI .

Ocena prac:

Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.







Ocenie podlegać będzie:
smak potrawy
wygląd potrawy
stopień trudności wykonania potrawy
oryginalność potrawy
dekoracja stołu
prezentacja ustna

Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
Komisja konkursowa ogłasza wyniki końcowe na podstawie protokołu z przebiegu
konkursu. Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas
Sierpeckich Dni Rolnika dnia 12 maja 2019 r. na terenie Zespołu Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu. Opiekunowie nie biorą udziału w ocenianiu.
VII.

Nagrody:

Komisja konkursowa przyzna nagrody za zajęcie I, II i III miejsca.
Przewidziane są nagrody rzeczowe i dyplomy dla uczniów .
Fundatorami nagród są: KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
ORAZ RADA RODZICÓW PRZY ZSCKR W STUDZIEŃCU
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania imion, nazwisk, zdjęć oraz
informacji o zwycięzcach i uczestnikach konkursu. Organizator zastrzega sobie
prawo do zamieszczania informacji o konkursie w swoich materiałach
promocyjnych. Uczestnicy poprzez przystąpienie do konkursu wyrażają zgodę na
warunki zawarte w regulaminie. Niniejszy regulamin jest jedynym określającym
zasady konkursu. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy regulamin
ustala organizator.
IX.

Konktakt:

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu:
Dorota Kolbus 669564918 , Agnieszka Wojtas 603414766

ZAŁĄCZNIK NR 1
Formularz zgłoszeniowy do konkursu KULINARIADA 2019
„Potrawy wielkanocne na Mazowszu”
Prosimy wypełnić drukowanymi literami!
I . Nazwisko i imię uczestników:
1. ......................................................................................................................…
2. ...............................................................………………………………………………
II. Nazwisko i imię oraz telefon kontaktowy opiekuna:
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
III. Nazwa szkoły uczestników:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
IV . Prośba o zapewnienie przez Organizatora następującego sprzętu :
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………

