
 
Regulamin III edycji Konkursu Gastronomicznego 

 „WIOSNA NA TALERZU – NOWALIJKOWA UCZTA” 

 

1. Organizatorem III edycji Konkursu gastronomicznego są nauczyciele przedmiotów 

gastronomicznych: Grażyna Hromiuk , Barbara Kowaluk, Agnieszka Kotiuk i Bożena 

Zajdel. 

2. Konkurs  „WIOSNA NA TALERZU – NOWALIJKOWA UCZTA” ma charakter promocyjny 

dla uczniów klas gastronomicznych. 

3. Zadaniem uczestników jest przygotowanie zakąski zimnej z wykorzystaniem 

nowalijek oraz mięsa drobiowego. 

4. W konkursie może wziąć udział 1 osoba (nie tworzymy grup kilku osobowych). 

5. Aby wziąć udział w konkursie należy: 

• Zgłosić się osobiście do organizatorów i wypełnić kartę zgłoszeniową; 

• Dołączyć przepis zgłaszanej potrawy konkursowej (składniki i sposób przyrządzenia 

oraz krótki opis potrawy); 

• Jeżeli potrawa nie będzie spełniała założeń przewidzianych w regulaminie zostanie 

wyeliminowana. 

• Produkty zgodnie z recepturą uczestnicy dostarczą dzień przed konkursem. 

6. Ostateczny termin składania zgłoszeń upływa 13 marca 2013 r.  

7. Uczestnicy Konkursu mogą zgłosić 1 potrawę. 

8. Każdy uczeń powinien mieć prawidłowe ubranie kucharskie. 

9. Każdy uczestnik konkursu będzie miał do dyspozycji w pełni wyposażone stanowisko 

pracy w pracowni gastronomicznej. Sprzęt specjalistyczny uczestnicy zabezpieczają we 

własnym zakresie. 

10. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do sporządzenia:  

Zakąski zimnej z nowalijek i mięsa drobiowego (4 porcji). 

11. Na przygotowanie potrawy uczestnicy mają 120 minut. 

!!!Po upływie czasu konkursu potrawy zostaną ocenione w zastanej postaci!!! 

12. Zabrania się wykorzystania wcześniej przygotowanych półproduktów. 

13. Sposób punktacji jury  

Jury ocenia: 

� przygotowanie mis en place (max. 5 punktów) 

� przygotowanie i czystość na stanowisku pracy (max. 5 punktów) 

� profesjonalny sposób wykonywania pracy (max. 10 punktów) 

� wygląd stanowiska pracy po zakończeniu pracy (max. 5 punktów) 

� kreatywność i estetykę podania (max. 10 punktów) 

� smak (max. 15 punktów) 

14.  Potrawy młodzież przygotowuje pod nadzorem nauczyciela przedmiotów 

gastronomicznych rano w dniu Konkursu, w pracowni gastronomicznej. 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu do Konkursu będzie 

decydować kolejność zgłoszeń. W konkursie może wziąć udział 10 osób. 

15. W Konkursie zostaną nagrodzone 3 pierwsze miejsca nagrodą rzeczową. 

16. W trakcie Konkursu odbędzie się rywalizacja uczniów klas gastronomicznych  

o tytuł „KUCHARZ ROKU 2012”. 

17. Nagrody w Konkursie przyznaje Jury złożone z dyrekcji i nauczycieli przedmiotów 

gastronomicznych oraz zaproszonego gościa. 

18. Organizator nie pokrywa zwrotu kosztu produktów. 

19. Konkurs odbędzie się 20 marca 2013 r. (środa), początek o godzinie 1100 w sali 014. 

20. W poniedziałek  18 marca o godzinie 1035 w sali 014 odbędzie się spotkanie 

organizacyjne z uczestnikami konkursu. 

21. Wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją treści regulaminu. 

 



 

 KARTA ZGŁOSZENIOWA 

do III edycji Konkursu Gastronomicznego 2012 
 „WIOSNA NA TALERZU – NOWALIJKOWA UCZTA”  

 
 
Organizatorzy:  G. Hromiuk,  B. Kowaluk, A. Kotiuk, B. Zajdel 
 
Czas i miejsce Konkursu: 20 marca 2013 r. od godz. 1100-1330, sala 014 

    Zespół Szkół Zawodowych nr 1  
 
Informacja o Konkursie: G. Hromiuk, B. Kowaluk, A. Kotiuk 
 
KLASA: ………………          NAUCZYCIEL UCZĄCY: …………………………............... 
 
IMIĘ I NAZWISKO: ………………………………………………………………………….. 
 
ADRES: ……………………………………………………………………………………….. 
 
TELEFON: ……………………………….          E-MAIL: ………………………………….. 
 
 

Zgłaszam potrawę: 
 

Nazwa potrawy:  
 

Receptura potrawy 
(składniki i sposób 
przygotowania); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data zgłoszenia: ……………………………..              godz. …………………… 
 
 

………………………………… 
         Czytelny podpis uczestnika 


