„Konkurs na nakrycie stołu”
REGULAMIN
§1
Organizator
Organizatorem konkursu jest Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu
Śląskim we współpracy z Zespołem Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl.
§2
Cel konkursu


Celem konkursu jest przygotowanie nakrycia stołu według otrzymanego menu i wytycznych
organizatora.



Uczestnicy konkursu będą mieli za zadanie przygotować stół na losowo wybraną
uroczystość z uwzględnieniem menu.



Wszystkie niezbędne akcesoria do dekoracji oraz całą zastawę stołową - do wyboruzabezpiecza Organizator w dniu i miejscu odbywania się konkursu.



Celem konkursu jest sprawdzenie wiedzy z zakresu obsługi klienta oraz kreatywności
i umiejętności dekoratorskich uczestników konkursu.



Do dekoracji stołów na różne okazje zostaną przygotowane przez Organizatora rekwizyty
i materiały dekoratorskie które Uczestnicy będą musieli odpowiednio dobrać i wg własnych
pomysłów twórczo wykorzystać.



Menu wg którego trzeba będzie nakryć stół pozwoli Uczestnikom wykazać się znajomością
potraw, sposobem ich serwowania oraz wiedzą na temat prawidłowego ustawienia
poszczególnych elementów zastawy stołowej.

§4
Warunki uczestnictwa


Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu
wodzisławskiego.



Konkurs odbędzie się w Domu Gościnnym Jordan w Wodzisławiu Śląskim.



Zadaniem uczestnika będzie indywidualne przygotowanie nakrycia i dekoracji stołu wg.
wylosowanego tematu.



Każdy uczestnik konkursu będzie wykorzystywał do dekoracji i nakrycia zastawę oraz
elementy dekoracyjne przygotowane przez organizatora.



Dopuszcza się wykorzystanie własnych rekwizytów.
§5
Warunki oceny

Ocenie podlegać będzie:


prawidłowe nakrycie stołu wg przygotowanego menu.



walory estetyczne przygotowanego stolika.
§6
Patronat i nagroda

Konkurs został objęty patronatem firmy Tornado Sp. z o.o. Nagrodą główną w konkursie jest
dwutygodniowy staż wakacyjny w firmie Tornado Sp. z o.o. płatny w wysokości 500 zł
§7
Komisja konkursowa
W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Tornado Sp. z o.o., PODN w Wodzisławiu
Śl. oraz wybrani nauczyciele ze szkół uczestników konkursu.
§8
Terminarz


Zgłoszenia uczestników należy dokonać do 28 lutego 2016 r. na adres mailowy:
belferjacek@gmail.com



Konkurs odbędzie się w okresie III-IV.2016 r. O dokładnym terminie Organizator
poinformuje uczestników konkursu.



Ocena prac i wyniki konkursu do 30 kwietnia 2016r.



Dodatkowych informacji o konkursie udziela Pan Jacek Sędek z Zespołu Szkół
Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim.

