
                                                
 

 

Regulamin X Sądeckiego Konkursu Szkół Gastronomicznych 

                      „Małopolskie produkty na europejskim stole” 

 

Konkurencja barman  

 

I. POSTANOWIENIA PODSTAWOWE 
 

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół nr 1 im. KEN w Nowym  Sączu przy  ul. 
Jagiellooskiej 84.  

2. Konkurs odbędzie się 26.10.2017 r. w sali nr 16 
3. Tematem konkursu w 2017 roku będzie: 

 „Produkt małopolski” na europejskim stole 

 
 
 
 

II. CELE KONKURSU 
 
1.Celem konkursu jest promowanie utalentowanych uczniów oraz  szkoły kształcących się w różnych 

zawodach.  
2.Podniesienie rangi zawodu i kształcenia zawodowego.  
3.Zachęcenie młodzieży do dalszego doskonalenia umiejętności zawodowych.  
4.Stworzenie możliwości sprawdzenia się i konfrontacji  z innymi uczniami . 
5.Wymiana doświadczeo. 
6.Stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania swoich umiejętności w zakresie barmaostwa i 
swojego talentu.  
7. Zdobywanie nowych umiejętności, 
8. Rozwijanie zainteresowao wśród młodzieży 
9. Propagowanie alternatywnego sposobu spożywania napojów mieszanych 
10. Promowanie zdrowej rywalizacji wśród uczestników. 

III. WYMAGANIA KONKURSOWE 
 
1. W konkursie mogą brad udział uczniowie szkół o profilu gastronomicznym. Jedną szkołę może 

reprezentowad dwóch uczniów. Każdy z uczestników wykonuję zadanie samodzielnie. 



2.Podstawowym warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie zgłoszenia uczestnictwa w 

konkursie oraz receptur na  Short drink i Long drink załącznik nr 1,2  i złożenie ich we wskazanym  

terminie. 

3.Nie ma żadnej opłaty za udział w konkursie. 

4.Komisję do przeprowadzenia konkursu powołuje Organizator. Jury oceniające stanowid będą 

wytypowane przez Komisję Przedmiotów Zawodowych nauczyciele zawodu oraz przedstawiciele 

pracodawców.   

5.Prace zostaną poddane ocenie przez Jury na podstawie karty oceny. 

6. Zgłoszenie Uczestnictwa oznacza akceptację warunków Regulaminu. 

 
 
 

IV. ZAKRES KONKURSU 
 
1.Umiejętności praktyczne zdobyte podczas praktycznej nauki zawodu, zgodnie z programem 

nauczania. 
2.Umiejętności wykraczające poza program nauczania, zdobyte przez uczniów biorących udział w 

szkoleniach, wystawach, kursach itp. 
 

V.OPIS PRAC KONKURSOWYCH 
 
1.Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonad prace samodzielnie.  
2. Każdy uczestnik komponuje dwa napoje mieszane w kategorii SOFT (bezalkoholowe): 

a) short drink  (do 7 cl objętości), 
b) long drink o fantazyjnej dekoracji 

3. Każdy uczestnik prezentuje własne, oryginalne receptury, które do czasu konkursu nie były 
wykorzystywane.  
4. Receptury muszą byd przedstawione w centylitrach lub mililitrach, w cyfrach całkowitych i /lub 
ułamkach oraz w miarach umownych. 
5. Drinki wykonujemy bez posługiwania się recepturą,  wybraną metodą: 

 bezpośredniego przygotowania w szkle, 

 miksowania w kubku mikserowym, 

 shakerowania w shakerze, 

 czy blenderowania. 
6. Uczestnicy są zobowiązani do użycia własnego szkła do drinków mogą też wykorzystad szkło, 
którym dysponuje  Szkoła   po wcześniejszym uzgodnieniu tego z nauczycielami. Dostępne mogą 
 byd: kieliszki koktajlowe małe  do 85 ml, czarki koktajlowe do 120 ml , szklanki do long drinków do 
250 ml,  szkło balonowe  do 210 ml. 
7. Podstawowe przyrządy barowe (szklanica barmaoska, shaker, czy blender oraz drobny sprzęt 
barmaoski, np. miarki, będą udostępnione przez Organizatorów. 
8. Maksymalna ilośd składników w recepturach jest ograniczona do pięciu (nie licząc dekoracji                           
i przypraw).    
9. Każdy uczestnik  może wykorzystad  surowce z „Koszyka produktów”, które zapewnia Organizator. 
W koszyku znajdują się: syropy firmy Victorio o smaku: malina, mięta, limona, czarna porzeczka, 
kokos, czekolada, amaretto, banan, orzech, grenadina oraz soki: pomaraoczowy, ananasowy, 
jabłkowy 
 i lód.  
10. Pozostałe składniki swoich napojów  i dekorację uczestnik konkursu  zapewnia sam. 
11. Elementy dekoracyjne do drinków zawodnicy zapewniają sobie we własnym zakresie.  Muszą byd 
wyłącznie jadalne.  
12. Dekoracje konkursowe muszą byd przygotowane przed wejściem na  stanowisko konkursowe  w 
czasie 10 minut ,w sali nr 16. 
 

V. ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU 
 



1.Kolejnośd wystąpienia zawodnika jest ustalana w drodze losowania. 
2. Uczestnik ma ograniczony czas na przygotowanie drinków, dla kategorii:  

a. SOFT short drink  – 5 minut, 
b. SOFT long drink – 7 minut. 

3. Za przekroczenia czasu o każdą 1 min. odejmowane są punkty.  
4. Czas jest liczony dla każdej kategorii oddzielnie. Czas trwania występu będzie się zaczynał i kooczył 
od podniesienia ręki zawodnika. 
5.Uczestnicy robią swoje drinki w czasie jednego wystąpienia. W pierwszej kolejności short drink, a 
następnie long drink. 
6. Każdy napój należy przygotowad w 3 porcjach.  
7. Drinki będą oceniane przez dwie komisje: techniczną i degustacyjną. 
8.W przypadkach jakichkolwiek problemów technicznych, uczestnik może poprosid o pomoc jednego 

z członków Jury. 
9.Uczniowie przynoszą ze sobą aktualna książeczkę zdrowia oraz zaświadczenie od lekarza    

medycyny pracy.  
10. Harmonogram konkursu. 
         - 8:00-8:30  rejestracja zawodników,  
         - 8:30-9:00 prezentacja zaproszonych gości, komisji, zawodników, losowanie miejsc,  
         - 9:00- 12:30 wykonywanie prac konkursowych, 
         - ok. 13:00 ogłoszenie wyników, rozdanie nagród i dyplomów. 
 

VI. OCENA PRAC KONKURSOWYCH 
 
1.Po upływie regulaminowego czasu występu uczestnicy mają obowiązek przedstawid prace do oceny 

Jury. 
2.Oceny prac konkursowych dokonuje Jury również podczas trwania konkursu. 
3.Prace zostaną poddane ocenie przez jury na podstawie karty oceny –Załącznik nr 3,4. 
 UWAGA! W przypadku uzyskania przez uczniów takiej samej ilości punktów o miejscu ucznia 
będzie decydowad ogólne wrażenie drinka (wygląd, estetyka, fantazyjna dekoracja long drinka). 
 

                        V. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU                   

1.Zgłoszenie zawodników do Konkursu wymaga zachowania formy pisemnej. Należy 

wypełnid załącznik nr 1. 

2.Zgłoszenie powinno zawierad : dane osobowe zawodników: imię nazwisko, datę urodzenia, 

miejsce zamieszkania, nazwę i adres szkoły, którą uczestnicy  reprezentują oraz nr telefonu 

szkoły. 

3.Zgłoszeo należy dokonad do dnia 16.10.2017r.osobiście lub drogą pocztową  na adres: 

   Zespół Szkół nr 1 ul. Jagiellooska 84.33-300 Nowy Sącz.  lub e mail: sekretariat@zsnr1.pl    

 5. Zgłoszenia dokonane po w/w terminie nie będą uwzględniane. 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
 
1.Organizator zapewnia podstawowe urządzenia i sprzęt, potrzebny  do   wykonania zadao 

konkursowych. 
2.Korzystanie ze sprzętu specjalistycznego uczestnik zgłasza do 16.10.2017. 
3.Sprzęt, którego nie posiada szkoła należy sobie zapewnid. 
4.Prezentacja Prac Konkursowych odbędzie się na stole ekspozycyjnym, bezpośrednio po zakooczeniu 
konkursu 
5. W czasie uroczystej gali, nagrodzeni barmani wykonują swoje „pokazowe drinki”. 
 

VIII. NAGRODY 



 
Nagrody w konkursie będą przyznane : za pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Pozostali uczestnicy 
otrzymają dyplomy za udział.                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  

Złącznik nr 1 
Karta zgłoszeniowa SHORT DRINK 

 
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dostarczenie go do dnia 
 30 stycznia 2015r.  
 Formularz zgłoszeniowy wypełnia uczestnik konkursu. Zgłoszenie do konkursu jest 
jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU 
 

1. Nazwisko i imię ucznia:................................................................................................... 
 

2. Nazwa i adres szkoły:……………………………………………………………………………………………………  
 
……………………………………………………..nr telefonu:………………………………………………………… 
 

3. Imię i nazwisko opiekuna:………………………………………………………………………………..………. 
 

4. Nazwa short drink:........................................................................................ 
 

5. Receptura 

Lp. Ilośd składnika Nazwa składnika 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 
5.Sposób 
wykonania:.................................................................................................................................. 
                                   ..................................................................................................................... 
                                   ..................................................................................................................... 
                                   .................................................................................................................... 
                                   ..................................................................................................................... 
6.Sposób dekoracji: .................................................................................................................... 
                                   ...................................................................................................................... 
7.Szkło:......................................................................................................................................... 
 
Oświadczenie uczestnika konkursu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
 W związku z udziałem w konkursie – wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych. 
 Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 
1. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w działaniach związanych z konkursem 
2. Moje dane osobowe mogą zostad udostępnione innym podmiotom w celu ewaluacji, jak również w 

celu realizacji zadao związanych z monitoringiem i sprawozdawczością  
3. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości uczestnictwa w konkursie 
4. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 
 
         
…...........................................                                                               ....................................... 
          miejscowość, data                                                                              podpis uczestnika 



 
 
 
 

Złącznik nr 2 
Karta zgłoszeniowa LONG  DRINK 

 
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dostarczenie go do dnia 
 30 stycznia 2015r.  
 Formularz zgłoszeniowy wypełnia uczestnik konkursu. Zgłoszenie do konkursu jest 
jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ZGŁOSZENIE DO KONKURSU 

 
 Nazwisko i imię ucznia:............................................................................................. 

 
 Nazwa i adres szkoły:……………………………………………………………………………………………………  

 
……………………………………………………..nr telefonu:………………………………………………………… 
 

 Imię i nazwisko opiekuna:………………………………………………….…………………………………. 
 

 Nazwa LONG drink:....................................................................................... 
 

 Receptura 

Lp. Ilośd składnika Nazwa składnika 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 
5.Sposób wykonania: ................................................................................................................................ 
                                   .................................................................................................................................. 
                                   .................................................................................................................................. 
                                   ................................................................................................................................. 
                                   ................................................................................................................................ 
6.Sposób dekoracji:   ................................................................................................................................. 
                                   ................................................................................................................................... 
7.Szkło:.................................................................................................................. 
 
Oświadczenie uczestnika konkursu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
 W związku z udziałem w konkursie – wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych. 
 Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 
1. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w działaniach związanych z konkursem 
2. Moje dane osobowe mogą zostad udostępnione innym podmiotom w celu ewaluacji, jak również w 

celu realizacji zadao związanych z monitoringiem i sprawozdawczością  
3. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości uczestnictwa w konkursie 
4. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 
 
         
…...........................................                                                               ....................................... 
          miejscowość, data                                                                              podpis uczestnika 
                                                                                               
 
 



 
 Załącznik nr 3 

Karta oceny technicznej -short drink   

Lp. Wyróżniki  Punkty  Punktacja -Uczestników 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Prezentacja  
Sylwetka postawa 

 

0-2 

        

Komunikacja, forma 0-2         

2 Organizacja stanowiska 
Dostosowanie i wybór sprzętu 

 

0-2 

        

Ogólny wygląd i czystośd stanowiska pracy  0-2         

3 Realizacja receptury -zgodnośd ze zgłoszeniem  
Składniki i sposób wykonanania 

0 -1 

 

        

Zachowanie proporcji z receptury 0-3         

Dekoracja zgodna z recepturą 0-1         

4 Technika i sposób przygotowania 
Dobór i schłodzenia szkła 

0-2         

Zachowanie kolejności i formy dodawania składników 0-2         

Prawidłowa technika przygotowania 0-4         

Wypełnienie szkła konsumpcyjnego 0-4         

« Język ciała » –mieszanie, przelewanie, ogólny serwis 0-4         

5 Ogólna czystośd i higiena 
Obchodzenie się ze szkłem i sprzętem 

0-2         

Przygotowanie dekoracji 0-2         

Czystośd stanowiska pracy  0-2         

6 Suma  0 - 35         

Zachowanie ram czasowych (minus 3 punkty za każdą minutę przekroczenia)     

 

 

 

 

 

 

 



Karta oceny technicznej -long drink  

Lp. Wyróżniki  Punkty  Punktacja -Uczestników 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Prezentacja  

Sylwetka postawa 

 

0-2 

        

Komunikacja, forma 0-2         

2 Organizacja stanowiska 

Dostosowanie i wybór sprzętu 

 

0-2 

        

Ogólny wygląd i czystośd stanowiska pracy  0-2         

3 Realizacja receptury -zgodnośd ze zgłoszeniem  

Składniki i sposób wykonanania 

0 -1 

 

        

Zachowanie proporcji z receptury 0-3         

Dekoracja zgodna z recepturą 0-1         

4 Technika i sposób przygotowania 

Dobór i schłodzenia szkła 

0-2         

Zachowanie kolejności i formy dodawania składników 0-2         

Prawidłowa technika przygotowania 0-4         

Wypełnienie szkła konsumpcyjnego 0-4         

« Język ciała » –mieszanie, przelewanie, ogólny serwis 0-4         

5 Ogólna czystośd i higiena 

Obchodzenie się ze szkłem i sprzętem 

0-2         

Przygotowanie dekoracji 0-2         

Czystośd stanowiska pracy  0-2         

6 Suma  0 - 35         

Zachowanie ram czasowych (minus 3 punkty za każdą minutę przekroczenia 

 

Łącznie punkty za technikę- dwa drinki 0-70         

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4 

KARTA OCENY DEGUSTACYJNEJ SHORT DRINK 

Lp. Wyróżniki  Punkty  Punktacja -Uczestników 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Wygląd / prezentacja  
Dobór naczynia 
konsumpcyjnego 
Wypełnienie szkła 
konsumpcyjnego 
Dekoracja                              

Kolor(y) 

0 - 10         

2 Zapach 
Aromat  
„Świeżośd” 

0 - 10         

3 Smak  
Balans   
Smak “finiszu” 
Oryginalnośd drinka (składniki i 
struktura) 

0 - 10 

 

        

4 Suma  0 - 30         

 

  KARTA OCENY DEGUSTACYJNEJ LONG DRINK 

Lp. Wyróżniki  Punkty  Punktacja -Uczestników 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Wygląd / prezentacja  
Dobór naczynia 
konsumpcyjnego 
Wypełnienie szkła 
konsumpcyjnego 
Dekoracja                              
Kolor(y) 

0 - 10         

2 Zapach 
Aromat  
„Świeżośd” 

0 - 10         

3 Smak  
Balans   
Smak “finiszu” 
Oryginalnośd drinka (składniki i 
struktura) 

0 - 10 

 

        

4 Suma  0 - 30         

 

Łącznie punkty z degustacji  za 

 dwa drinki 

0-60         

 

       

          



                                      Zestawienie zbiorcze -BARMAN 

 

Lp. Sumy Punktów  Punktacje uczestników  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Ocena 

techniczna  

        

2 Ocena 

degustacyjna  

        

Suma punktów  

0-130 

        

        

 

 

          

 

 

 

 


