Regulamin konkursu nakrywania stołów
Uroczysta kolacja
I. Ogólne zasady organizacyjne:
1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Bytomiu
2. Konkurs odbędzie się dnia 10.03.2017 r.
3. Celem konkursu jest:
- prezentacja nakrycia i dekoracji stołów do uroczystej kolacji uwzględniającej menu
kuchni polskiej, niemieckiej oraz fińskiej
- podniesienie poziomu kształcenia zawodowego
- wymiana doświadczeń między uczniami
- zainteresowanie uczniów doskonaleniem umiejętności, rozbudzenie inicjatywy
i pomysłowości poprzez prezentację stołów
- rozwijanie kreatywnego myślenia
- upowszechnianie wzorów estetycznego i dekoracyjnego nakrywania stołów
- promowanie szkoły w środowisku lokalnym
- wzbudzanie w młodzieży poczucia estetyki
II. Warunki uczestnictwa:
1. W konkursie biorą udział 2 - osobowe zespoły klasowe (najlepiej 1 klasa – 1 zespół)
2. Każdy zespół przygotowuje i prezentuje jeden stół na uroczystą kolację dla 2 osób
(w zależności od wylosowanego kraju – Polska, Niemcy, Finlandia)
3. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie formularza zgłoszeniowego do nauczycieli Emilii Lewandowskiej i Karoliny Wręczyckiej w nieprzekraczalnym terminie
do 28.02.2017 r.
4. W przypadku większej liczby chętnych (powyżej 10 zespołów) o uczestnictwie
zadecyduje kolejność zgłoszeń.
III. Zasady organizacji:
1.
2.
3.
4.
5.

Organizator zapewnia stoły o wymiarach 90x90 cm dla każdego zespołu
Dekoracja stołu musi być związana z tematem przewodnim Uroczysta kolacja
Dekoracja stołu musi być powiązana z wylosowanym przez każdy zespół krajem
Na każdym stole powinna znajdować się karta menu
Elementy dekoracji stołu, niezbędną zastawę dopasowaną do menu itp. każdy zespół
zapewnia sobie we własnym zakresie.

IV. Regulamin przeprowadzenia konkursu:
1. Czas trwania: ok. 2 godzin
2. Czas ten jest przeznaczony na nakrycie i udekorowanie stołu zgodnie z tematyką,
dla 2 osób

3. W trakcie trwania konkursu zabronione jest kontaktowanie się uczestników z osobami
postronnymi
4. Uczestnicy w trakcie trwania konkursu nie mogą korzystać z telefonu komórkowego i
innych przenośnych urządzeń.
5. Stoły będzie oceniać specjalnie powołane jury
Oceniane będą następujące elementy:
- prawidłowy dobór zastawy stołowej do menu
- ułożenie zastawy zgodnie z przyjętymi zasadami
- zgodność z tematyką
- kreatywność dekoracyjna dopasowana do wybranego kraju
- dobór kolorystyczny nakrycia stołu
- funkcjonalność stołu
V. Na wszystkie pytania dotyczące spraw nie wyszczególnionych w regulaminie
odpowiedzą nauczyciele: Emilia Lewandowska i Karolina Wręczycka.

