Regulamin konkursu nakrywania stołów
„Fusion na stole”
I Ogólne sprawy organizacyjne:
1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Bytomiu
Studio Florystyczne „Stokrotka” i firma Weindich Sp.J. z Chorzowa
2. Konkurs odbędzie się dnia 08.03.2013r.
3. Celem konkursu jest:
- prezentacja najnowszych trendów w dekoracji stołów
- 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 okolicznościowy dla 2 osób
3. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie formularza zgłoszeniowego do nauczycieli
Doroty Krężel lub Krzysztofa Brola w nieprzekraczalnym terminie 04.02.2013r.
4. W przypadku większej liczby chętnych (powyżej 10 zespołów) o uczestnictwie
zadecyduje kolejność zgłoszeń.
III Zasady organizacji:
1. Organizator zapewnia stoły o wymiarach 90x90 cm dla każdego zespołu
2. Dekoracja stołu musi być związana z tematem przewodnim „Fusion na stole”
3. Okoliczność przygotowania stołu jest dowolna jednak określona przez uczestników
w formularzu zgłoszeniowym.
4. Na każdym stole powinny znajdować się elementy dekoracyjne wykonane
z nietypowych materiałów oraz karta menu.
5. Kolorystyka nakrycia stołów powinna być ciekawie zaaranżowana, odbiegająca
od tradycyjnych schematów.
6. 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. 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
- zastosowanie i oryginalność nietypowych dekoracji
- oryginalny dobór kolorystyczny do okoliczności nakrycia stołu
- funkcjonalność stołu
V Na wszystkie pytania dotyczące spraw nie wyszczególnionych w regulaminie
odpowiedzą nauczyciele: Dorota Krężel i Krzysztof Brol

