
 

Regulamin Konkursu „ Elegancja i słodki wypiek ” 

 

1. Cele konkursu  

Celem Konkursu jest odczucie magii zbliżających się Świąt Bożego 

Narodzenia szczególnie z zakresu aranżacji stołów okolicznościowych 

oraz przygotowania słodkiego wypieku, a także promocja kierunków : 

technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa 

w  środowisku lokalnym;  

  

2. Organizator Konkursu  

Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika.  

Adres organizatora:  

ul. Aleje 1 Maja 22; 62-510 Konin 

tel. / fax. (063) 242 45 57  

e-mail szkoły : sekretariat@kopernik.konin.pl  

Osoba upoważniona do udzielania informacji nt. konkursu:  

Pani mgr inż. Kinga Różańska oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych 

gastronomicznych i hotelarskich, e-mail osoby upoważnionej do udzielania 

informacji nt konkursu: kingarozanska97@gmail.com  

 

3. Założenia organizacyjne  

Nagrody dla zwycięzców są współfinansowane ze środków szkolnych oraz 

sponsorów, finaliści otrzymują ocenę celującą z wybranego przez siebie 

przedmiotu zawodowego. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch 

etapach : etap kwalifikacyjny i etap finałowy. Udział w Konkursie jest 

bezpłatny. Prace przygotowane na Konkurs muszą być pracami własnymi, 

nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nie przedstawianymi na innych 

konkursach. Prace mogą zostać wykonane dowolną techniką aranżacyjną 

w przypadku aranżacji stołów okolicznościowych oraz dowolną techniką 

wykonania w przypadku słodkiego wypieku. Jednakże tematyka prac 

konkursowych musi nawiązywać jednoznacznie do zbliżających się 

Świąt Bożego Narodzenia. Uczestnicy konkursu wykonują prace w 2 

osobowych zespołach. 
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Dodatkowo uczestnicy powinni zastosować :  

• ozdoby wykonane z eleganckich materiałów– w odniesieniu do 

aranżacji stołów (wielkość stolika – 4 ławki szkolne 80x80cm), 

• słodki wypiek- tradycyjne ciasta wigilijne (elementy dekoracyjne 

ciasta należy wykonać bezpośrednio przed konkursem w pracowni 

gastronomicznej). 

Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa 

na wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: 

wykorzystanie zdjęć na mediach społecznościowych i naszej stronie 

szkoły. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na 

przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych 

(Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. 

U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm). 

Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez 

Komisję Konkursową.  

Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator 

Konkursu.  

 

4.  Ocena prac konkursowych  

Konkurs składa się z dwóch etapów:  

• etap 1 kwalifikacyjny – osoby chętne do udziału w konkursie nadsyłają 

w załączniku zdjęcie (w pliku .jpg, .png, .pdf) wykonanej przez siebie 

aranżacji stołu okolicznościowego lub słodkiego wypieku do 09.12.2022 r. 

włącznie do godziny 24:00 na adres e- mail: kingarozanska97@gmail.com, 

w temacie wpisując „Elegancja i  słodki wypiek”, a w treści imię, 

nazwisko, klasę oraz krótki opis materiałów, składników użytych podczas 

wykonywania pracy konkursowej. O zakwalifikowaniu się wybranych 

uczniów do etapu finałowego organizator poinformuje drogą e-mail w 

terminie 12 grudnia 2022 r. 

 • etap 2 finałowy odbędzie się 16 grudnia 2022 roku o godzinie 13:20. 

Finał odbędzie się w świetlicy szkolnej wtedy to uczestnicy będą proszeni 

o krótkie przedstawienie wykonanych wcześniej prac ( około 4-5 min na 

zaspół). W ocenie prac finałowych wezmą udział fachowcy z lokalnych 

przedsiębiorstw gastronomiczno-hotelarskich. 

 

O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa, która 

zostanie powołana przez wicedyrektora szkoły Panią mgr inż. Beatę 

Sabacińską.  



Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób: 

• trafność doboru tematu pracy, 

•  zastosowanie wymaganych w regulaminie elementów 

dekoracyjnych i  surowców do wykonania zadania, 

• jakość wykonania dekoracji stół i słodkiego wypieku (aspekt 

wizualny),  

• oryginalny pomysł na dekorację i wypiek świąteczny,  

• stopień trudności wykonania, 

• prezentacja uczestnika (w przypadku prac finałowych).  

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.  


