
Regulamin 
Wewnątrzszkolnego Konkursu 

"ŚWIĄTECZNY WYPIEK" 
 

1. Organizatorem Wewnątrzszkolnego Konkursu jest Zespół Szkół Gastronomiczno- 

Hotelarskich w Bytomiu ul. Żeromskiego 26;  

Opiekunem konkursu jest Pani Iwona Rożek oraz Joanna Korzeniowska.  

2. Cele główne konkursu to podtrzymanie wśród młodzieży tradycji bożonarodzeniowych w 

tworzeniu i dekorowaniu wypieków świątecznych, pomysłowości i kreatywności uczniów. 

3. Zadaniem uczestników będzie przygotowanie wypieku cukierniczego w dowolnej formie 

nawiązującego do Świąt Bożego Narodzenia. 

W celu udokumentowania pracy uczestnika biorącego udział w konkursie prosimy 

o przesłanie 3 zdjęć lub 3 filmików z etapów powstawania świątecznego wypieku tj.  

I faza produkcji lub wypieku – 1 zdjęcie lub film; 

II wykańczanie i dekorowanie – 1 zdjęcie lub film; 

III wyrób finalny, forma podania – 1 zdjęcie lub film (publikowany na stronie ZSGH). 

4. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów szkoły ZSGH w Bytomiu.  

Konkurs odbędzie się 7 do 23 grudnia 2020 r., to okres nadsyłania prac konkursowych na 

adres organizatora rozek.iwona@zsgh.net.pl 

Wszystkie zakwalifikowane do konkursu prace uczestników tj. zdjęcie produktu finalnego 

zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły, na której do 15 stycznia będzie 

można oddawać głosy, na najlepiej prezentujący się wypiek świąteczny. Oddać głos może 

każdy, ilość oddanych głosów będzie decydowało o zwycięstwie uczestnika. 

Ogłoszenie wyników nastąpi po feriach zimowych. 

5. Uczestnicy biorą udział w konkursie jednoosobowo; każda osoba przygotowuje jedną 

pracę konkursową.  

6. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będą organizatorzy w składzie: Iwona 

Rożek, Joanna Korzeniowska. 

7. Osoby do kontaktów bezpośrednich - służymy pomocą i wskazówkami: Iwona Rożek, 

Joanna Korzeniowska. 

8. Zdjęcia prace konkursowych należy przysłać drogą mailową na adres 

rozek.iwona@zsgh.net.pl  w nieprzekraczalnym terminie do 23.12.2020r podając imię i 

nazwisko, klasę oraz nazwę wypieku. 

9. W głosowaniu nad najlepszymi wypiekami wezmą udział wszyscy uczniowie ZSGH oddając 

glosy drogą internetową do dnia 15 stycznia 2021. 

10. Prace, które uzyskają największą ilość głosów zostaną nagrodzone. 

 

Zapraszamy wszystkich do podjęcia wyzwania i prezentacji swoich talentów cukierniczych! 
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