Regulamin konkursu
"Przygotuj bombowe smoothie"
1.Postanowieniania ogólne:
1.1 Organizatorem konkursu "Przygotuj bombowe smoothie" jest
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu.
1.2 Konkurs odbędzie się dnia 10 marca 2017r w trakcie trwania VII
Międzynarodowych
Warsztatów Gastronomiczno-Hotelarskich, w sali nr 104.
1.3 Konkurs jest kierowany w szczególności do uczniów klas o profilu hotelarskim
i turystycznym, ale także gastronomicznym.
1.4 W konkursie biorą udział zespoły 1osobowe, maksymalnie 10 osób, w przypadku
dużego
zainteresowania organizator zapewnia sobie prawo do wyboru uczestników
z nadesłanych zgłoszeń.
2. Cele konkursu:
2.1 Promowanie zdrowego stylu odżywiania się.
2.2 Aktywizacja uczniów do kreatywnego myślenia.
2.3 Pogłębianie wiedzy na temat różnych form podawania warzyw i owoców.
2.4 Promowanie szkoły i umiejętności uczniów.
2.5 Wymiana doświadczeń między uczestnikami a jurorami.
3. Zasady prowadzenia konkursu:
3.1 Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie formularza
zgłoszeniowego i przesłanie go drogą meilową na adres:
korzeniowska.joanna@zsgh.net.pl, w terminie do 3 marca 2017r
3.2 Uczestnikiem jest jedna osoba, która wypełnia jeden formularz zgłoszeniowy,
3.3 Wypełnienie i nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
3.4 Każdy uczestnik zakwalifikowany do konkursu przygotowuje koktajl warzywny,
owocowy lub ich połączenie wg własnej receptury zadeklarowanej w zgłoszeniu
konkursowym.
3.5 Każdy uczestnik może użyć dowolnie wybranych warzyw, owoców oraz
dodatków do
wykonania zadania konkursowego.
3.6 Prace konkursowe będą oceniane przez specjalnie powołany zespół jury.
3.7 Czas wykonania zadania 1 godzina.

3.8 Ocenie prac konkursowych podlegać będą:
- oryginalność receptury max 5p
- bezpieczeństwo i higiena pracy podczas przygotowywania koktajli max 5p
- kreatywność w formie podania max 5p
- estetyka gotowego koktajlu max 5p
- smak max 5p
3.9 Maksymalnie uczestnik konkursu może zdobyć 25punktów
3.10 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone tego samego dnia.
3.11 Organizatorzy zapewniają stanowiska pracy/stoły oraz przedłużacze elektryczne.
3.12 Każdy uczestnik konkursu wszystkie niezbędne produkty oraz potrzebny
sprzęt do wykonania zadania zapewnia sobie we własnym zakresie,
3.13 Uczestnicy zobowiązani są do zapewnienia sobie odpowiedniego stroju
roboczego
oraz woreczka czystości.
3.14 Na wszelkie pytania nie objęte regulaminem odpowiadać będzie nauczyciele
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