
  

REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO 

 

„Rozgrzewające dania na jesienne dni – metoda na chłoda” 

 

 

1. Postanowienia ogólne 

1.1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Nr 2 im.gen. Stefana Roweckiego "Grota" ul. 

Okrzei 63, 28-300 Jędrzejów, osobami koordynującymi są:  Agnieszka Koncewicz, Anita 

Maludzińska, Solecka Ilona, Mider Renata. 

1.2. Jury oceniające potrawy. 

1.3. Do zadań komisji konkursowej należy przygotowanie i organizacja konkursu w tym 

przygotowanie dokumentacji konkursowej, podejmowanie decyzji związanych 

z organizacją i przeprowadzeniem konkursu, ogłoszenie wyników konkursu, 

przygotowanie dyplomów oraz nagród dla uczestników. 

1.4.  Celem konkursu jest: 

 podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w zakresie przygotowywania dań  

z wykorzystaniem produktów sezonowych oraz przypraw rozgrzewających,  

 doskonalenie umiejętności kulinarnych, rozbudzenie inicjatywy, pomysłowości  

i kreatywności uczniów szkół gastronomicznych, 

 pogłębienie wiedzy w zakresie zdrowego żywienia, wpływającego na organizm 

człowieka, 

 doskonalenie umiejętności wykorzystania przy produkcji potraw aromatycznych 

przypraw korzennych. 

 



2. Zasady uczestnictwa 

 

2.1. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń Zespołu Szkół Nr 2 im.gen. Stefana 

Roweckiego "Grota", kierunku  technik żywienia i usług gastronomicznych. 

2.2 Konkurs ma charakter otwarty, składa się z II etapów. 

2.3. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do 29.10.2021r. do godz. 18:00. 

       Zgłoszenie powinno zawierać: 

  imię i nazwisko uczestnika, 

  nazwę potrawy, 

 recepturę dania wraz ze zdjęciami lub filmem. 

 

Zgłoszenia należy wysyłać drogą e-mail jesiennesmaki@op.pl 

Do osób zakwalifikowanych odeślemy wiadomość zwrotną.  

Dane osób, które dostały się do II etapu zostaną zamieszczone na stronie szkoły. 

Finał konkursu przewidziano na 08.11.2021 r. na godzinę 9:00 w Zespole Szkół Nr 2 

im.gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Jędrzejowie.  

 

 

3. Warunki konkursu 

 

3.1. Konkurs składa się z dwóch etapów: 

- I etap - przygotowanie i dostarczenie receptur zgodnie z wymogami organizatora (forma 

zdalna: zdjęcia+receptura), 

- II etap – wykonanie przepisu w praktyce. 

3.2. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie dania z wykorzystaniem sezonowych 

jesiennych produktów wraz z przyprawami o działaniu rozgrzewającym (warunek konieczny). 

3.3. Podczas I etapu szkolnego uczniowie komponują po jednym przepisie na „ jesienne 

danie”, wykonują zdjęcia ( minimum 3) poszczególnych etapów przygotowania potrawy, 

dołączają recepturę (tj.: normatyw  surowcowy, sposób wykonania, wartość odżywczą i 

kaloryczną w 100 gramach gotowego dania ) oraz określają pozytywny wpływ na zdrowie 

wykorzystywanych sezonowych produktów oraz przypraw. 

3. . Podczas II etapu praktycznego osoby wyłonione z I etapu konkursu wykonywać będą 

zgłoszone do konkursu przepisy zgodnie z przestrzeganiem wszelkich  aktualnie 

obowiązujących zasad reżimu sanitarnego: 

- czas wykonania dania wynosić będzie 120 min, łącznie z czasem przeznaczonym na 

sprzątanie stanowiska pracy, 

- recepturę należy przygotować na 2 porcje. 

3. . Uczestników obowiązuje przepisowe ubranie robocze (bluza/fartuch, zapaska i czapka). 

3.5. Zabrania się: 

  stosowania sztucznych dekoracji, 

 przygotowanych wcześniej dekoracji i dodatków (wszelkie elementy dekoracyjne 

powinny być wykonane podczas konkursu w regulaminowym czasie konkursowym). 



3.5. Organizator nie pokrywa kosztów udziału w konkursie i nie dostarcza produktów 

potrzebnych do wykonania potrawy. 

3.6. Ocenianiu podlegać będą: 

 smak- max  0 punktów 

 dobór składników- max 10 punktów 

 wygląd i aranżacja- max 15 punktów 

 przygotowanie stanowiska pracy- max 5 punktów 

 zużyty surowiec- max 10 punktów 

 profesjonalizm pracy- max 10 punktów 

 czystość pracy- max 5 punktów 

 wygląd stanowiska po pracy- max 5 punktów zgodność z tematyką 

3.7. Przekroczenie czasu przeznaczonego na wykonanie zadania konkursowego będzie 

skutkowało punktami ujemnymi od -5 do -10 w zależności od przekroczonego czasu.  

3.8. Harmonogram II etapu konkursu: 

 9:00- czynności organizacyjne (rozlosowanie stanowisk) 

 9:10- rozpoczęcie konkursu, przywitanie uczestników konkursu 

 9:15- rozpoczęcie czynności produkcyjnych 

 11:00- zakończenie czynności produkcyjnych 

 11:10 - prezentacja potraw, czynności porządkowe 

 11:30- ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i wyróżnień. 

 

 . Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody 

 

 .1. Jury, złożone z przedstawicieli Organizatora, dokona oceny prac i przyznania nagród.  

4.2. Jury wybierze najlepiej wykonane danie i przyzna nagrody rzeczowe. 

5.3. Jury przyzna indywidualne nagrody dla uczniów, którzy zajmą I, II i III miejsca 

 w konkursie. 

5. . Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, chyba, że Organizator 

postanowi inaczej. 

 

5. Postanowienia końcowe 
 

5.1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek merytorycznych prac. 

5.2. Oficjalne wyniki Konkursu będą ogłoszone na stronie  Zespołu Szkół Nr 2 im.gen. 

Stefana Roweckiego "Grota" .  

5.3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian oraz ostatecznej interpretacji 

niniejszego Regulaminu Konkursu. 

5.4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do publikacji danych osobowych 

uczestników konkursu nazw, przepisów oraz wykorzystywanie zdjęć wykonanych podczas 

konkursu w tym zdjęć osób i potraw. 

 
W związku z ochroną danych osobowych: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przesłanych danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Zespół Szkół Nr 2  im.gen. Stefana Roweckiego "Grota" ul. Okrzei 63, 28-300 



Jędrzejów w celach i w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem konkursu „Rozgrzewające dania na jesienne dni”– metoda na 

chłoda”. Wydaniem nagród, sprawozdawczością podatkową, rozpatrzeniem ewentualnych reklamacji oraz w celu zamieszczenia tych danych 

na liście zwycięzców konkursu, która zostanie opublikowana na Facebooku, stronie szkoły i w mediach . Oświadczam, że zostałem 

poinformowany/a o tym, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jak również o przysługującym prawie do wglądu do danych oraz 

możliwości ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku przez Zespół 

projektowy zwanym organizatorem na portalach internetowych i czasopismach branżowych w związku z Konkursem ”. 


