
Regulamin Konkursu Nakrycia Stołów 

 „Kolorystyczne Trendy 2010” 
 

I. Ogólne sprawy organizacyjne: 

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu i 

Studio Florystyczne „Stokrotka”. 

2. Konkurs odbędzie się dnia 18.03.20010r. (godz.12.00) 

3. Celem konkursu jest: 

 prezentacja najnowszych trendy w  dekoracji stołów, 

 zainteresowanie uczniów doskonaleniem umiejętności, rozbudzenie inicjatywy i 

pomysłowości poprzez prezentację stołów 

  promowanie szkoły w środowisku lokalnym, 

    

II. Warunki uczestnictwa: 

1. W konkursie biorą  udział 2 osobowe zespoły klasowe 

2. Każdy zespół przygotowuje i prezentuje jeden stół okolicznościowy 

3. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie formularza zgłoszeniowego u nauczycieli  Iwony 

Rożek lub  Krzysztofa Brola 

 

III. Zasady organizacji. 

1. Organizator konkursu zapewnia stoły o wymiarach 90x90 cm dla każdego zespołu. 

2. Dekoracje stołu mają być zestawione tylko w tonacjach: biały z fioletowym lub biały z 

zielonym 

3. W dekorację stołu należy wkomponować przynajmniej jeden z materiałów 

pomocniczych: filc, drewno, wełna 

4. Okoliczność (komunia, wesele, urodziny, itp.) przygotowania stołu jest dowolna, 

jednak ściśle określona przez uczestników w formularzu zgłoszeniowym 

5. Elementy dekoracji stołu, niezbędną zastawę itp.  każdy zespół zapewnia sobie we własnym 

zakresie 

 

IV. Regulamin przeprowadzania konkursu: 

1.Czas trwania konkursu: ok. 2 godziny. 

2. Czas ten jest przeznaczony na nakrycie i udekorowanie stołu zgodnie z tematyką dla 2-4 

osób. 

3. Stoły będzie oceniać 3-osobowe jury. 

 

Oceniane będą następujące elementy: 

 prawidłowy dobór zastawy stołowej 

 ułożenie zastawy zgodnie z przyjętymi zasadami  

 zgodność z tematyką i wytycznymi konkursu 

 pomysłowość i oryginalność przy zastosowaniu elementów dekoracyjnych na stole ze 

szczególnym uwzględnieniem materiałów pomocniczych (filc, drewno, wełna) 

 elegancja i estetyka stołu 

 

W konkursie przewidziane są m.in. nagrody ufundowane przez 

 Studio florystyczne „Stokrotka”. 
Za zdobycie I miejsca 2 talony na kwiaty o wartości 100zł każdy 

Za zdobycie II miejsca 2 talony na kwiaty o wartości 50zł każdy 

Za zdobycie III miejsca 2 talony na kwiaty o wartości 50zł każdy 

 

V. Na wszystkie pytania dotyczące spraw nie wyszczególnionych w regulaminie odpowiedzą 

nauczyciele  Iwona Rożek i Krzysztof Brol 


