K O NK U R S

„Wiosenny stół pięknie nakryty”
Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim we
współpracy z Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śl.,
natomiast patronat nad konkursem objął Dom Gościnny JORDAN, ul. Czyżowicka 85 w
Wodzisławiu Śląskim.
Celem Konkursu jest zainteresowanie uczniów doskonaleniem umiejętności,
rozbudzenie inicjatywy oraz pomysłowości poprzez prezentację dekoracji na polskim stole.
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W Konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich szkół średnich o profilu
gastronomicznym i hotelarskim z terenu powiatu wodzisławskiego i okolicznych.
2. Prace Konkursowe w postaci prezentacji nakrytego stołu, zwany dalej Pracą, będą
realizowane przez dwuosobowy zespół zwany dalej Uczestnikiem.
3. Każdy Uczestnik Konkursu może przedstawić jedną Pracę zgodną z tematem
konkursu.
4. Udział w konkursie następuje na podstawie zgłoszenia uczestnika.
5. Temat konkursu: „ W i o se n n y s t ó ł p i ę k n e n a k r y t y”
ZGŁOSZENIE DO KONKURSU
Zgłoszenie uczestnika do konkursu należy przesłać do końca marca (zał. 1).
Zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną na adres:
szkola@ekonomik.wodzislaw.pl
Zespół Szkół Ekonomiczny
Ul. Szkolna 1, 44-300 Wodzisław Śl.
Tel 32 4562270
Z dopiskiem do p. Moniki Guz-Wszołek i p. Jacka Sędka

ZASADY ORGANIZACJI
1. Miejsce konkursu: Dom Gościnny JORDAN
2. Data konkursu: marzec 2018
3. Organizator zapewnia stoły o wymiarach: 120cm*90cm
4. Czas trwania konkursu: 1,5h , który obejmuje nakrycie i udekorowanie stołu.
5. W konkursie oceniana będzie Praca składająca się z nakrytego stołu zgodnie z
tematem.
6. Elementy dekoracji stołu, niezbędną zastawę dopasowaną do menu itp. każdy zespół
zapewnia sobie we własnym zakresie.
7. Dekoracja stołu musi być związana z tematem przewodnim – przyjęcie typu
okolicznościowego. (dopuszcza się wcześniejsze przygotowanie niektórych
elementów dekoracyjnych).
8. Nakrycie powinno zawierać propozycję menu.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1. Nad przebiegiem konkursu będą czuwać powołana przez Organizatora Komisja
Konkursowa w skład, której wejdą przedstawiciel PODN, przedstawiciel firmy Jordan,
nauczyciele poszczególnych szkół .
2. Zadaniem Komisji Konkursowych jest ocena Prac biorących udział w Konkursie.
3. Komisje Konkursowe powołuje Organizator.
4. Posiedzenia Komisji oceniającej stoły są niejawne, odbywają się bez udziału osób
trzecich.
5. Zwycięży Praca, która uzyska największą liczbę punktów w ocenie Komisji
Konkursowej.
6. Wyniki zostaną ogłoszone przez Komisję Konkursową w dniu Konkursu.
7. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.

NAGRODY

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

LISTA
KRYTERIÓW BRANYCH POD UWAGĘ PRZY WYKONANIU „PRACY” KONKURSOWEJ.

1. Dobór bielizny stołowej.
2. Dobór zastawy stołowej.
3. Dobór elementów dekoracyjnych.
4. Ułożenie zastawy i dekoracji zgodnie z przyjętymi zasadami.
5. Pomysłowość, oryginalność , aranżacja i estetyka stołu.
6. Prezentacja i uzasadnienie wyboru poszczególnych elementów nakrycia stołu
zgodnych

z tematem Konkursu.

7. Efekt końcowy.
8. Tempo pracy.
9. Sprawność manualna.
Na wszystkie pytania dotyczące spraw nie wyszczególnionych w regulaminie odpowiadają
organizatorzy.

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
W MIEDZYSZKOLNYM KONKURSIE
NA NAJŁADNIEJ UDEKOROWANY STÓŁ

1. Nazwa szkoły…………………………………………………………………….
2. Adres szkoły i nr telefonu………………………………………………………..
3. Imię i nazwisko opiekuna………………………………………………………..
4. Informacje dla organizatora:

Lp.
1

Imiona i nazwiska uczniów – członków drużyny

Imię i nazwisko, telefon do opiekuna

2
Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby konkursu
oraz wykorzystanie materiałów z konkursy do promowania imprezy.

Miejscowość i data

*załącznik nr 1.

Podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły

