
                                                                  

    Regulamin X Sądeckiego Konkursu Szkół Gastronomicznych 

                      „Małopolskie produkty na europejskim stole” 

Konkurencja kelner        
 
 
 

I.WYMAGANIA KONKURSOWE 
1.Konkurs skierowany jest do  uczniów ze szkół średnich o profilu gastronomicznym  
 i hotelarskim. 
2.Udział w konkursie  następuje na podstawie zgłoszenia  uczestnika. 
3.Szkołę  w konkurencji  kelner reprezentuje zespół 2 osobowy , który ma za zadanie  
przygotowad  
 i zaprezentowad  stół  okolicznościowy dla 2 lub 4 osób  zgodny z tematyką konkursu. 
4.Warunkiem przystąpienia do zmagao konkursowych tej konkurencji jest posiadanie przez 
uczestników  kompletnego stroju kelnerskiego. 
4.Czas na przygotowanie pracy konkursowej  wynosi 120minut 
5. Czas wyznaczony do pracy obejmuje nakrycie stołu bielizną , zastawą stołową  i dekorację 
stołu. 
6.Uczestnicy są zobowiązani do przywiezienia ze sobą własnej bielizny stołowej, zastawy 
stołowej oraz elementów dekoracyjnych. 
7. Uczestnicy konkursu powinni przygotowad nakrycie stołu zgodnie z zaproponowanym 

menu. 

8.Dekorację stołu zawodnik przegotowuje  w czasie trwania konkurencji nie może byd 
przywieziona gotowa. 
9.Organizator zapewnia  tylko stoły prostokątne o wymiarach 80x160x80. Jest  możliwośd 
przywiezienia stołu o innych wymiarach przez  uczestników konkursu. 
10. Na stole w widocznym miejscu, należy umieścid menu okolicznościowe. 
11.Uczestncy  konkursu powinni  zatytułowad wykonaną aranżację i umieścid w widocznym 
miejscu na stole, w  postaci winietki  
12. Dopuszcza się wcześniejsze ukooczenie pracy niż przewiduje regulamin. 

 

             
 
 
 



II. 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.W konkurencji kelner należy podad tytuł  stołu okolicznościowego. 
4.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 
 

III.  OCENIANIE PRAC 

1.  Zawody rozpoczyna i kooczy przewodniczący jury 

2. Oceny prac konkursowych dokonuje jury podczas trwania       

    Konkursu 

3. Zwycięży Praca, która uzyska największą liczbę punktów w ocenie Komisji 

   Konkursowej 

4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają procedurze 

    Odwoławczej 

5. W trakcie  trwania Konkursu  Prace konkursowe będą  mogli  ocenid widzowie i zaproszeni 

goście odwiedzający imprezę. Wśród prac konkursowych w kategorii kelner zostanie 

wyłoniona nagroda publiczności. 

Przy ocenie stołu okolicznościowego przez Komisję Konkursową będą brane pod uwagę 

następujące kryteria: 

1.Dobór bielizny i zastawy stołowej 

2. Dobór elementów dekoracyjnych i  estetyka wykonania  
3. Pomysłowośd, aranżacja  stołu  
4. Prezentacja i uzasadnienie wyboru poszczególnych elementów nakrycia stołu zgodnych z 
tematem Konkursu   
5. Znajomośd zasad obsługi 
6.Prawidłowe nakrycie stołu zgodnie z zasadami 
7. Efekt koocowy  
8. Tempo pracy 
 9. Sprawnośd manualna  

                                                             
 
                                                           

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



                                                                                                                       
                                                Zgłoszenie do konkursu  
Imię i nazwisko uczestnika-konkurencja  kelner                             
………………………………………………………………………………………………………… 
Data i miejsce urodzenia uczestnika                                           
………………………………………………………………………………………………………… 
Nazwa i adres szkoły                                                             nr telefonu                                               
…………………………………………………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko opiekuna                                          
……………………………………………………………………………………………………………. 
Nazwa stołu okolicznościowego                              
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Podpis  uczestnika konkursu                                                                   Podpis opiekuna 
                                                                                                                                                                                                                                            
…………………………………………                                                                    …………………………………………. 
 
 
 
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                      podpis opiekuna  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

…………………………………………. 
miejscowośd,  data 

 


