REGULAMIN KONKURSU

„SZKOLNY MISTRZ CARVINGU”
1. Konkurs odbędzie się 8 marca 2013 r. w ramach V Międzynarodowych Warsztatów GastronomicznoHotelarskich.
2. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie ZSGH w Bytomiu
3. Konkurs jest indywidualny.
4. Chęć uczestnictwa należy zgłosić osobiści wypełniając kartę zgłoszeniową w terminie do 04 lutego do
organizatorów: Pani Janiny Neuman i/lub Dariusza Mączki .
5. Konkurs odbędzie się w kategorii : kompozycja- obraz przestrzenny
6. Składnikami kulinarnych dzieł sztuki mogą być tylko artykuły żywnościowe.(warzywa , owoce ,ser itp. )
7. Uczestnicy konkursu samodzielnie pokrywają koszty używanych surowców.
8. Nie można używać żadnych narzędzi mechanicznych.
9. Uczestnik konkursu musi wyposażyć się w:
 narzędzia pracy np.: noże, przyrządy do wycinania elementów dekoracyjnych, deska itp.
 naczynia do ekspozycji swojej pracy np.: półmisek , tacka , talerz
10. Ubiór ucznia:
 - kompletny strój ochronny
 - woreczek czystości
11. Każdy uczestnik musi mieć na stole identyfikator z imieniem i nazwiskiem, które otrzyma od
organizatorów.
12. Do ekspozycji pracy każdy z zawodników ma zapewniony stolik.
13. Nie dopuszcza się używania sztucznych barwników i markerów
14. Dopuszcza się używanie wykałaczek, patyków do szaszłyków, drutów florystycznych i kleju spożywczego
do łączenia poszczególnych elementów pracy
15. Nie wolno wykonywać obscenicznych i wulgarnych wzorów
16. Czas konkursu- około 2 godziny (60 min):
 czas rozpoczęcia godzina 11.00
 zakończenie około godziny 13.00
17. Prace konkursowe oceniać będzie profesjonalne jury.

 Uczestnicy konkursu będą oceniać prace innych uczestników
przyznając miejsca 1-3 bez uwzględnienia swojej pracy
18. Ocenie będą podlegać:
 higiena pracy (max 5 pkt)
 organizacja pracy (max 5 pkt)
efekt końcowy:
 przestrzenność (max 5 pkt)
 różnorodność cięć (max 5 pkt)
 technika wykonana(max 5 pkt)
 pomysłowość (max 10 pkt)
 sposób ekspozycji (max 5 pkt)
19. Każdy z jurorów może przyznać maksymalnie 40 punktów
20. Na uczestników konkursu czekają ciekawe nagrody.
21. Zwycięscy konkursu będą zakwalifikowani do konkursów pozaszkolnych

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO WZIĘCIA UDZIAŁU
W KONKURSIE.

