
Regulamin Międzyszkolnego Konkursu 

Kulinarnego 

„ART-TALENT KULINARNY”  
 

 

            I .SPRAWY ORGANIZACYJNE 

             

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Oławie.  

2. Konkurs skierowany jest do uczniów 3 klasy gimnazjum oraz 8 klasy 

szkoły podstawowej z placówek  znajdujących się w powiecie oławskim.  

3. Konkurs odbędzie się dnia 21 marca 2019r. w Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego, ul. ks. F. Kutrowskiego 31 w Oławie.  

4. Cele konkursu: 

 doskonalenie umiejętności kulinarnych uczniów, 

 kultywowanie i pogłębianie wiedzy kulinarnej,  

 rozwijanie zawodowych zainteresowań uczniów, 

 rozbudzenie inicjatywy, kreatywności i pomysłowości uczniów, 

 integracja szkół w powiecie oławskim. 

 

 

II.WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1. Konkurs przebiega w jednym etapie.  

2. Szkoły gimnazjalne i podstawowe z powiatu oławskiego zgłaszają po 

jednym zespole szkolnym, składającym się z 2 uczniów 3 klasy gimnazjum 

lub 7 i 8 klasy szkoły podstawowej.  

3. Zgłoszenia do konkursu powinno być dokonane na załączonym formularzu.  

4. Formularze należy przesłać na adres: j.ambrozik.haba@gmail.com w 

termin do 10.03.2019r.  

 

III.ZASADY ORGANIZACYJNE 

 

1. Organizator zapewnia (na każdy zespół): 

 narzędzia kulinarne: deska do krojenia, nóż kuchenny, jarzyniak, 2 

miseczki, łyżka stołowa, łyżeczka, patera na tort, talerz o średnicy 

24cm, 

 produkty spożywcze: 2 blaty biszkoptowe jasne o średnicy 19cm, 

1 kromkę z chleba tostowego pszennego posmarowane masłem. 
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2. Pozostałe produkty spożywcze uczestnik zapewnia sobie we 

własnym zakresie. Dopuszcza się przyniesienie gotowych 

półproduktów (masy, kremy, pasty). 

3. Uczestnicy nie będą mieć dostępu do sieci elektrycznej. 

 

IV. PRZEBIEG I REGUŁY PRZEPROWADZENIA KONKURSU 

 

1. Konkurs będzie składała się z 3 konkurencji: 

I.  Dekoracja tortu  

 zadanie: przełożenie blatów kremem/dżemem/masą oraz 

udekorowanie tortu elementami jadalnymi, 

 organizator zapewnia: 2 blaty biszkoptowe jasne o średnicy 19cm, 

 czas wykonania: 20minut, 

 elementy podlegające ocenie: 

o Wygląd – max 20pkt, 

o Oryginalność – max 15pkt, 

o Estetyka – max 15pkt. 

II.  Sporządzenie kanapek dekoracyjnych 

 zadanie: sporządzenie 1 kanapki dekoracyjnej, 

 organizator zapewnia: 1 kromka z chleba tostowego pszennego 

posmarowane masłem, 

 czas wykonania: 10minut, 

 elementy podlegające ocenie: 

o Wygląd – max 20pkt, 

o Oryginalność – max 15pkt, 

o Estetyka – max 15pkt, 

III.  Artystyczna nazwa potrawy  

 zadanie: nadanie tradycyjnej polskiej potrawy artystycznej nazwy, 

 organizator zapewnia: pisak, arkusz papieru, 

 czas wykonania: 10minut, 



 elementy podlegające ocenie: 

o Oryginalność – max 30pkt. 

o Trafność – max 20pkt 

2. Przebieg konkursu nadzoruje oraz dokonuje oceny komisja konkursowa. 

3. W skład komisji wchodzą 3 osoby w tym 1 specjalista ds. gastronomii. 

4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

5. Ewentualne pytania i wątpliwości należy kierować do organizatorów 

konkursu: Jagoda Ambrozik-Haba (j.ambrozik.haba@gmail.com), Ewa 

Górnicka.  

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do korekty regulaminu. 

          

V. NAGRODY 

1.  Zwycięzcy trzech pierwszych miejsc otrzymują cenne nagrody rzeczowe i 

dyplomy, pozostali uczestnicy dyplomy za udział w konkursie. 
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