REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU KULINARNEGO

„MISTRZ ZDALNEGO GOTOWANIA”

I.

SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku oraz
nauczyciele : Joanna Dulemba i Monika Kujawa.
2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas żywieniowych Zespołu Szkół
Agrotechnicznych.
3. Do konkursu może zgłosić się każdy uczeń, który wykona samodzielnie potrawę ,
udokumentuje ją w formie zdjęcia i prześle na wskazany adres e-mailowy w
określonym czasie.
4. Prace należy składać w terminie do 10 Grudnia 2020r.
5. Cele konkursu:
 Doskonalenie umiejętności kulinarnych uczniów
 Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego
 Rozbudzenie inicjatywy i pomysłowości uczniów
 Aktywizacja młodzieży w czasie zdalnej nauki
II.

ZASADY KONKURSU

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie CIEKAWEJ, INSPIRUJĄCEJ POTRAWY oraz
przesłanie zdjęcia na adres e-mailowy organizatorów konkursu.
2. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa uczestników, nie
naruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie uprzednio niepublikowane.
3. Konkurs będzie rozgrywany w formie indywidualnej.
4. Prace należy składać w terminie do 10 Grudnia 2020r. u nauczycieli Joanna Dulemba (
adres e-mail jdulemba@gmail.com) oraz Monika Kujawa (adres e-mail
monika.kujawa2014@wp.pl)
5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu tygodnia od daty zakończenia konkursu tj. do
17 grudnia 2020r.
III.

KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH:

Ocenie podlegać będzie nadesłane zdjęcie potrawy , a w szczególności:
- prezentacja POTRAWY w sposób interesujący i przyciągający uwagę,
- oryginalny SPOSÓB PODANIA ,

- wykonanie potrawy podane wraz z gramaturą zapisane w pliku WORD
OCENIE PODLEGAĆ RÓWNIEŻ BĘDZIE : estetyka, samodzielność pracy, trudność
wykonania , efekt wizualny, przejrzystość, techniczna poprawność wykonania, wkład własny
włożony w pracę.
IV.

NAGRODY

1. Trzy najlepsze prace zostaną uhonorowane atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi.
V. ZAŁOŻENIA KOŃCOWE
1. Udział w konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem posiadania praw autorskich i
akceptację niniejszego regulaminu oraz zgody na publikacje materiałów multimedialnych z
przebiegu konkursu.
2. Regulamin konkursu i jego wyniki będą dostępne na stronie internetowej Zespołu Szkół
Agrotechnicznych zsa.slupsk.pl oraz na szkolnym Facebooku.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do późniejszego wykorzystania prac.
4. Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom za udział w konkursie i podjęcie trudu w
stworzeniu POTRAW.

