
                              

   REGULAMIN PIERWSZEGO SZKOLNEGO KONKURSU KULINARNEGO 

“ZDROWO ZNACZY SMACZNIE!”

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem pierwszego szkolnego drużynowego konkursu kulinarnego
jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym.

Opiekun  konkursu-  Nauczyciele  Przedmiotów  Gastronomicznych  pracujący
w Zespole Szkół  Centrum Kształcenia  Rolniczego w Kamieniu Małym oraz
kucharz Daniel Pelechaty.

2. Cele główne Konkursu to: 
- promocja sztuki kulinarnej 
- poznawanie i propagowanie tradycji kulinarnej 
-  doskonalenie  umiejętności  kulinarnych  i  kreatywności  uczniów  szkół
gastronomicznych,
 - podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego,
 -  nawiązywanie  współpracy  z  innymi  uczestnikami  konkursu  oraz
przedsiębiorstwami związanymi z gastronomią.

3.  Konkurs  skierowany  jest  do  uczniów  technikum,  w  zawodzie:  technik
żywienia  i  usług  gastronomicznych  w  Zespołu  Szkół  Centrum  Kształcenia
Rolniczego w Kamieniu Małym. 

4.  Od  uczniów  niepełnoletnich  wymagana  jest  pisemna  zgoda
rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie.

Daniel
Pelechaty



5. Konkurs odbędzie się w 27 października 2022r. w Zespole Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym.

6.   Zgłoszenie  drużyny  powinno  nastąpić  na  podstawie  krótkiego  opisu
przygotowanego  dania  w  oparciu  o  składniki  główne-  obowiązkowe  oraz
dodatkowe.  Załączone  w  formie  pisemnej  należy  dostarczyć  osobiście  
do  p.  Kingi  Gniady  -  koordynatora  konkursu  lub  do  p.  Daniela  Pelechaty,
przewodniczącego  jury  oraz  koordynatora  konkursu,  w  formie  pdf/word  
lub wysłać na adres e-mail danielpelechatymanagment@gmail.com .

7. Każda drużyna składa się z dwóch osób, skład drużyny to: szef zespołu  
oraz  kucharz  pomocniczy.  W konkursie  wystartuje  maksymalnie  6  drużyn  
2-osobowych. 

8.  Drużyna  powinna  zaprezentować  umiejętności  w  przygotowaniu
oryginalnego dania wybranej kuchni: polskiej, włoskiej itp., którego inspirację
stanowi zdrowe żywienie.

Tematem  konkursu  jest  “Zdrowo  znaczy  smacznie”.  Obowiązkiem
drużyny będzie przygotowanie przystawki ciepłej lub zimnej w oparciu  
o produkty obowiązkowe tj.:

- CUKINIA

- ZIEMNIAKI

- SZALOTKA

- NATKA PIETRUSZKI

- PIECZARKI 

Produktami dodatkowymi do podziału na wszystkie startujące drużyny będą:

Dynia 2 szt. 
Śmietanka 6 szt.
Czosnek 6 szt. 
Jajka 3op.
Mąka 4 op po 1kg.
Mleko 2l.
Pierś z kurczaka 3szt.
Boczek surowy plastry 3 op.
Szczypiorek 6 p.
Kalarepa 3 szt.
Jarmuż 3 op.
Olej 3l.

Zestaw podstawowych przypraw takich jak sól,  pieprz,  papryka słodka oraz
wędzona, oregano.
Dodatkowo na każdym ze stanowisk znajdzie się masło w gramaturze 200gr.



9.  Organizator  zapewnia:  warunki  do  przeprowadzenia  Konkursu,  surowce
obowiązkowe oraz dodatkowe.

10. Ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród oraz wspólne zdjęcie
odbędzie się po zakończeniu konkursu na uroczystej gali.

11.  Laureaci  Konkursu  otrzymają  dyplomy,  nagrody  rzeczowe.  Pozostali
uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

12.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  terminu  lub  odwołania
Konkursu bez podania powodu.

II. Zasady konkursu 

1. Etap pierwszy kwalifikacja:
Pierwszy  etap  polega  na  zgłoszeniu  chęci  wzięcia  udziału  w  konkursie  
zespołu dwuosobowego poprzez dostarczenie krótkiego opisu wykonywanej
potrawy  konkursowej  w  oparciu  o  produkty  obowiązkowe  oraz  dodatkowe,
osobiście  do  pani  Kingi  Gniady  lub  w  formie  elektronicznej  na  adres
danielpelechatymanagment@gmail.com do dnia 30 września 2022r.

Zgłoszenie powinno zawierać:
- Imię i nazwisko członków zespołu składającego się z Szefa Zespołu oraz
Kucharza Pomocniczego.
- Nazwę dania z wyszczególnionymi składnikami.
- Krótki opis danej potrawy.
-  Podpis  każdego  z  członków  zespołu  chętnego  do  wzięcia  udziału  w
konkursie.
-  Pisemną zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział  w konkursie ucznia
niepełnoletniego. 

3.  Potrawa  powinna  zawierać  składniki  obowiązkowe  ujęte  w  poprzednich
punktach. Każda z drużyn posiada 1,5h na wykonanie danej potrawy, w tym
sprzątnięcie  stanowiska  pracy.  Każda  z  drużyn  startuje  w  15  minutowych
odstępach,  w  tym  czasie  reszta  drużyn  oczekuje  na  start  w  wybranym
pomieszczeniu.  Drużyny  w  trakcie  konkursu  mogą  konsultować  
z  wydrukowanego  przepisu  zatwierdzonego  przez  przewodniczącego.
Uprzednio  każdy  z  zespołów  zaprezentuje  recepturę  potrawy
przewodniczącemu jury Danielowi Pelechaty.

2.  Wyboru  uczestników  do  II  etapu  konkursu  dokona  Jury  opisane  
w  Regulaminie,  a  lista  zakwalifikowanych  drużyn  zostanie  ogłoszona  
do wiadomości publicznej na terenie szkoły i wywieszona w formie papierowej
na drzwiach pracowni gastronomicznej najpóźniej do dnia 07.10.2022r. 
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III. Etap praktyczny (dzień konkursowy)

1.Rozkład dnia konkursowego:

  8:30 - Przyjazd uczestników konkursu 
  9:00 - Odprawa uczestników konkursu
  9:15-12:00 - Rywalizacja w konkursie kulinarnym
12:30-13:00 - Omówienie prac konkursowych 
13:00-13:20 - Przerwa 
13:30-14:30 - Uroczysta gala konkursowa, rozdanie nagród 

2. Godzinowy rozkład startu drużyn

Drużyna 1   9:15 -10:45 
Drużyna 2   9:30 -11:00
Drużyna 3   9:45 -11:15
Drużyna 4 10:00 -11:30
Drużyna 5 10:15 -11:45
Drużyna 6 10:30 -12:00 

IV. Warunki uczestnictwa w Konkursie Kulinarnym 

1.  Warunkiem przystąpienia do zmagań Konkursowych jest: 
- posiadanie legitymacji szkolnej potwierdzającej tożsamość uczestnika,
-  posiadanie  aktualnej  książeczki  zdrowia  dla  celów  sanitarno-
epidemiologicznych,
- posiadanie przepisowego ubrania kucharskiego – bluzy, zapaski, czapki.

2.   Drugi  etap  polega  na  przygotowaniu  2  porcji  dań  konkursowych,
zaprezentowaniu  na  talerzach  przygotowanych  potraw,  zaaranżowanych
według inwencji twórczej uczestników.

3.  Jeżeli  zażąda  tego  Jury,  uczestnicy  zobowiązani  są  do  udzielenia
odpowiedzi  na  zadane  pytania,  dotyczące  przygotowanych  potraw.  Czas
przygotowania  potraw  konkursowych  wynosi  90  minut.  Drużyny  startują  w
odstępach czasowych. Omówienie Regulaminu, zasad oceniania i losowanie
numerów stanowisk odbędzie się na odprawie, która rozpocznie się o 9:15.
Uczestnikowi  zostanie udostępnione stanowisko technologiczne wyposażone
w:  stoły  robocze  ze  stali  nierdzewnej,  kuchenki  indukcyjne,  piec,
zlewozmywak  oraz  drobny  sprzęt  produkcyjny:  garnki,  patelnie,  deski.
Pracownia  wyposażona  jest  ponadto  w  piec  konwekcyjno–parowy,  mikser,
wilk. Szczegółowe informacje oraz schemat stanowiska zostaną przekazane
zespołom, które zakwalifikują się do II etapu konkursu.



4. Uczestnicy mogą również korzystać z własnego sprzętu. Rodzaj zastawy
stołowej nie ma wpływu na punktację. 

5. Zespoły uczestniczące zobowiązane są do przygotowania potraw zgodnie 
z przesłanymi w zgłoszeniu recepturami. 

6.  Nie  zezwala  się  na  stosowanie:  sztucznych  dekoracji,  przygotowanych
wcześniej  dekoracji  i  dodatków,  przygotowanych  wcześniej  potraw  
lub  ich  elementów ,   gotowych  sosów,  gotowych  farszów,   uformowanych
wcześniej elementów mięsa, warzyw i ciast.  

7. Kryteria oceny w Konkursie Kulinarnym: 

Jury ocenia dania konkursowe: 

Część 1 - maksymalnie 30 punktów 

 przygotowanie stanowiska pracy – maks. 5 punktów 
 czystość pracy i bhp – maks. 10 punktów 
 profesjonalizm pracy – maks. 10 punktów 
 wygląd stanowiska po pracy – maks. 5 punktów 

Część 2 - maksymalnie 70 punktów 

 wygląd i aranżację – maks. 15 punktów 
 dobór składników -  maks. 15 punktów 
 smak – maks. 40 punktów 

RAZEM 100 PUNKTÓW 

Przekroczenie czasu przeznaczonego na przygotowanie dań konkursowych
karane będzie punktami ujemnymi 5 minut = - 3 punkty karne.  

Postanowienie  końcowe.  Organizator  konkursu  zastrzega  sobie  prawo  
do  publikacji  danych  osobowych  uczestników Konkursu,  nazw,  przepisów  
oraz wykorzystywania zdjęć wykonywanych podczas Konkursu, w tym zdjęć
osób i potraw.


