
 

 
 

Regulamin XI Sądeckiego Konkursu Szkół Gastronomicznych 

                      „Bałkańskie przysmaki na europejskim stole” 

Celem Konkursu jest zainteresowanie uczniów doskonaleniem umiejętności, 

rozbudzenie inicjatywy oraz pomysłowości poprzez prezentację  potrawy z wykorzystaniem 

różnych produktów kuchni bałkańskiej na europejskim stole. 

 

I. POSTANOWIENIA PODSTAWOWE 

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

Jagiellońskiej 84.  

2. Konkurs odbędzie się 18.11.2019 r. w sali nr 15 i 16. 

3. Tematem konkursu w 2019 roku będą:   Bałkańskie przysmaki  na europejskim stole. 

II. CELE KONKURSU 

1. Propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych z wykorzystaniem produktów 

regionalnych kuchni bałkańskiej. 

2. Upowszechnienie znaczenia różnorodnego i zbilansowanego sposobu odżywiania. 

3. Uświadomienie konieczności dokonywania właściwych wyborów żywieniowych. 

4. Uświadomienie negatywnych skutków niewłaściwych zwyczajów żywieniowych. 

5. Rozwijanie zainteresowań i umiejętności uczniów. 

6. Integracja młodzieży. 

7. Rozwijanie wyobraźni kulinarnej. 

8. Stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania swoich umiejętności.  

 

III.WYMAGANIA KONKURSOWE 

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół z branży hotelarsko  - gastronomicznej. 

Jedną szkołę może reprezentować dwóch uczniów w kategorii kucharz i jeden w 

kategorii kelner. Każdy z kucharzy wykonuje potrawę samodzielnie. 

2. Każdy uczestnik konkursu wykonuje 4 porcje potrawy ( danie, zakąska lub 

deser)zaprojektowanej przez siebie, związanej z tematem konkursu. 



3. Każdy uczestnik przywozi ze sobą książeczkę zdrowia, legitymację szkolną, strój 

kucharski, strój galowy, 2 egzemplarze receptur sporządzanych potraw (które należy  

przekazać organizatorom najpóźniej przed losowaniem stanowisk pracy)  oraz 2 

wizytówki  formatu 10x15 cm : 

 jedną z czytelną nazwą potrawy zgodną z recepturą wystawioną przy 

eksponowanej potrawie 

 drugą z czytelną nazwą potrawy zgodną z recepturą, nazwiskiem 

wykonawcy i z nazwą szkoły, która będzie  przeznaczona do 

umieszczenia przy potrawie na stole ekspozycyjnym. 

 

4. Uczestnicy konkursu pokrywają koszty podróży oraz sami kupują produkty i elementy 

potrzebne do wykonania potraw i dekoracji konkursowych. 

5. Organizator zapewnia kucharzom stanowisko pracy z podstawowym wyposażeniem 

oraz nakryty stół do prezentacji potraw. Kelnerom zapewnia stoły o wymiarach: 2 

szt.120x120 cm oraz 9 szt. 66x140 cm ( wybrany rozmiar należy podać w zgłoszeniu do 

Konkursu). 

6. Specjalistyczny drobny sprzęt do wykonania dań oraz naczynia,zastawę niezbędną do 

podania i serwowania dań konkursowych oraz bieliznę stołową każdy uczestnik 

zabezpiecza we własnym zakresie. 

7. Istnieje możliwość zabezpieczenia przywiezionych ze sobą surowców. 

8. Czas przygotowania od momentu wejścia na stanowisko, do momentu zakończenia 

pracy nie może przekroczyć: 

- dla kucharza 180 minut 

- dla kelnera 120 minut. 

9. Czas wyznaczony do pracy obejmuje: 

a) dla kucharza: przygotowanie 4 porcji potrawy, 

b) dla kelnera: nakrycie stołu na 2-4 osób zgodnie z tematem konkursu. 

10. Potrawa konkursowapowinna być wyeksponowana : 

- 4 porcje wydane jednoporcjowo - dwie porcje do oceny jury, dwie porcje podane na 

stół ekspozycyjny. 

11. Nie dopuszcza się wcześniej przygotowanych elementów oraz sztucznych dodatków i 

dekoracji . 

12. Potrawa musi być wykonana w całości podczas wykonywania pracy konkursowej. 

13. Dopuszcza się wcześniejsze ukończenie pracy niż przewiduje regulamin, jednak ten fakt 

nie będzie podlegał ocenie. 

14. Uczestnicy Konkursu Kulinarnego będą mogli zająć stanowisko konkursowe 15 minut 

przed rozpoczęciem pracy w celu rozłożenia drobnego sprzętu oraz produktów i 

zaznajomienie się z wyposażaniem stanowiska pracy . 

 

 

 

IV.  OCENIANIE PRAC KONKURSOWYCH 

1. W konkursie oceniana będzie Praca składająca się z : 



a) potrawy związanej z kuchnią bałkańską, którą może być danie, zakąska lub deser 

b) nakrytego stołu zgodnie z tematem konkursu. 

 

2. Nad przebiegiem konkursu będą czuwać powołane przez Organizatora 

Komisje Konkursowe. 

3. Zadaniem Komisji Konkursowych jest ocena Prac biorących udział w Konkursie. 

4. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele pracodawców i organizacji zawodowych. 

5.  Konkurs rozpoczyna i kończy przewodniczący jury. 

6. Oceny prac konkursowych dokonuje Jury również podczas trwania   Konkursu. 

7.Potrawy zostaną poddane ocenie przez jury na podstawie karty oceny . 

 

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

   Konkursowej. 

9. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu konkursu po zakończeniu pracy przez komisje. 

10. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej. 

 

Jury ocenia dania konkursowe wg. kryteriów: 

1. strój ochronny i higiena osobista 

2. przygotowanie stanowiska pracy  

3. higiena pracy i bhp 

4. profesjonalizm pracy i dobór narzędzi 

5. prawidłowość procesów technologicznych 

6. opracowanie receptury i jej przestrzeganie 

7. sposób podania i aranżacja potraw 

8. smak potrawy  

9. sprawność w posługiwaniu się sprzętem 

10. wygląd stanowiska po pracy  

Jury ocenia stoły konkursowe wg. kryteriów: 

1. strój kelnerski i higiena osobista 

2. dobór bielizny i zastawy stołowej 

3. dobór elementów dekoracyjnych 

4. pomysłowość, aranżacja i estetyka stołu 



5. prezentacja i uzasadnienie wyboru poszczególnych elementów nakrycia zgodnych 

tematem Konkursu 

6. efekty i tempo pracy 

 

V.  ZGŁOSZENIE DO KONKURSU 

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

załącznik nr 1. 

2. Zgłoszenie powinno zawierać : dane osobowe uczestników ( imię nazwisko, datę urodzenia, 

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

szkoły). 

3. W konkurencji kucharz należy podać nazwę potrawy konkursowej. 

4. Należy podpisać oświadczenia zawarte w załącznikach 2 i 3  Regulaminu. 

5. Zgłoszeń należy dokonać do dnia 04.11.2019r. osobiście, drogą pocztową  na adres: 

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

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

7. O zakwalifikowaniu do Konkursu uczestnicy zostaną poinformowani pisemnie (e-mailem lub 

faxem) do dnia 07.11.2019. 

8. Jeżeli liczba prawidłowych zgłoszeń nie przekroczy 14 kucharzy, do Konkursu 

zakwalifikowani będą wszyscy zgłoszeni 

9. Jeżeli zgłoszeń będzie mniej zakwalifikowane szkoły zostaną o tym niezwłocznie 

poinformowane i zdobędą możliwość udziału dla dodatkowego uczestnika. 

10. W każdym przypadku ( p. 8 i 9 ) kryterium rozstrzygającym będzie kolejność wpływu 

prawidłowych zgłoszeń do Organizatora konkursu. 

 

VI.  NAGRODY 

Nagrody w konkursie będą przyznane : za pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Pozostali 

uczestnicy w uzasadnionych przypadkach mogą otrzymać wyróżnienia . Wszyscy otrzymają 

dyplomy za udział. 

 

 

 

mailto:sekretariat@zsnr1.pl


 

 
 
 
ZGŁOSZENIE DO KONKURSU  
 
Imię i nazwisko uczestnika-konkurencja  kucharz 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….. 
Data i miejsce urodzenia uczestnika       
 
………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 
Nazwa i adres szkoły                                                             nr telefonu     
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
Imię i nazwisko opiekuna         
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
Nazwa potrawy konkursowej 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis  uczestnika konkursu                                                                   Podpis opiekuna 
                                                                                                                                                                                                                                            
…………………………………………                                                            …………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
załącznik nr 1 

 

 
 
 
 
 
 

…………………………………………. 
miejscowość,  data 

 



 

 

 

 

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU  
 
Imię i nazwisko uczestnika-konkurencja  kelner 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….. 
Data i miejsce urodzenia uczestnika       
 
………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 
Nazwa i adres szkoły                                                             nr telefonu     
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
Imię i nazwisko opiekuna         
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
Rozmiar stołu konkursowego 
 
………………………………………………………… 
 
Nazwa stołu  konkursowego 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis  uczestnika konkursu                                                                   Podpis opiekuna 
                                                                                                                                                                                                                                            
…………………………………………                                                            …………………………………………. 
 
 
 

 
 
załącznik nr 1 

 

 
 
 
 
 
 

…………………………………………. 
miejscowość,  data 

 



 
Załącznik nr2 do Regulaminu 

…………………………………………………………..……. 

Imię i nazwisko uczestnika 

……………………………………………………..………… 

…………………………………………………..……………. 

Adres zamieszkania uczestnika 

………………………………………………………………. 

Nazwa i adres szkoły 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU 

 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Konkursu „ Bałkańskie przysmaki na 

europejskim stole”. 

2. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych 

przez Organizatorów Konkursu. 

3.  Oświadczam, że: 

a) zostałem / -am poinformowany /-a o celu zbierania moich danych osobowych, 

obejmujących: imię, nazwisko, datę i miejsce  urodzenia, miejsce zamieszkania, którym 

jest realizacja Konkursu „Bałkańskie przysmaki na europejskim stole” oraz zostałem 

poinformowany /-na o administratorze danych, którym jest Zespół Szkół nr 1 im. KEN 

w Nowym Sączu. 

b) świadomy /-a  jestem uprawnień przysługujących mi na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 3 

ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( tj. z 2002r. Dz.U. Nr 101, 

poz. 926 z późn. zm.), tj. o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich 

poprawiania i uzupełniania 

4. Oświadczam, że jestem autorem zgłoszonej przeze mnie do Konkursu pracy oraz, że praca ta 

nie narusza praw osób trzecich ani bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ponoszę 

pełną odpowiedzialność w przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń związanych ze 

zgłoszonym przeze mnie projektem. Świadom / -a  jestem również, że w przypadku zgłoszenia 

roszczeń osób trzecich do projektu, jak i naruszania przez projekt bezwzględnie 

obowiązujących przepisów prawa, projekt zostanie wykluczony z Konkursu. 

5. Wyrażam zgodę na udostępnienie publiczności mojego projektu dla celów przeprowadzenia 

Konkursu. 

6. Wyrażam zgodę na użycie mojego wizerunku dla celów promocji Konkursu oraz przygotowania 

materiałów o przebiegu Konkursu ( na różnych nośnikach),w prasie, środkach masowego 

przekazu, na stronie internetowej i płytkach CD. 

 

 

……………………………………….                                                         ………………………………………………… 

   Miejscowość i data                                                                       Czytelny podpis uczestnika 



 
Załącznik nr3 do Regulaminu 

…………………………………………………………..……. 

Imię i nazwisko uczestnika 

……………………………………………………..………… 

…………………………………………………..……………. 

Adres zamieszkania uczestnika 

………………………………………………………………. 

Nazwa i adres szkoły 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Konkursu pt. „ Bałkańskie 
przysmaki na europejskim stole”. 

2. Oświadczam, że w przypadku zwycięstwa w Konkursie, z chwilą ogłoszenia wyników 
Konkursu przenoszę nieodpłatnie na organizatorów wszelkie autorskie prawa 
majątkowe i prawa pokrewne do projektu, w tym wyłączne prawa pozezwalania na 
wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia praw nabytych na inne 
osoby, wraz z prawem podokonywania w nim zmian oraz do nieograniczonego  w 
czasie korzystania w kraju i za granicą na polach eksploatacji określonych w art. 50 
ustawy z dnia 4 lutego 1994r. oprawie autorskim i prawach pokrewnych ( tj. z 2000r. 
Dz. U. Nr 24 ,poz.80 z późn. zm.) w szczególności na polach eksploatacji związanych z 
działalnością promocyjną, marketingową i reklamową, w tym praw do: 

a) wyłącznego używania i wykorzystania prac we wszelkiej działalności 
promocyjnej, reklamowej, informacyjnej i usługowej, 

b) utrwalania i zwielokrotniania prac wszelkimi technikami graficznymi, 
c) zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu prac na nośnikach 

elektronicznych, 
d) publicznego wystawiania, wyświetlania na wszelkich imprezach otwartych i 

zamkniętych 
e) nadawania na wizji przewodowej, bezprzewodowej oraz za pośrednictwem 

satelity, 
f) wprowadzania do obrotu, wydawania, rozpowszechniania materiałów 

promocyjnych i reklamowych 
g) wprowadzania do pamięci komputera i umieszczanie w sieci, 
h) publicznego wystawiania. 

 
 
 
 

……………………………………………                                                         ………………………………………………… 
    Miejscowość i data                                                                            Czytelny podpis uczestnika 

 


