
 

 

 

 

 

 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH  NR 1 

W GDAŃSKU 

ZAPRASZA NA XI EDYCJĘ  

WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU GASTRONOMICZNEGO 

„ NAJSPRAWNIEJSZW W ZAWODZIE KUCHARZ” 

TEMAT KONKURSU- „ POTRAWY WIGILIJNE ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU GASTRONOMICZNEGO 

„ NAJSPRAWNIEJSZY W ZAWODZIE KUCHARZ” 

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem XI Edycji Wojewódzkiego Konkursu Gastronomicznego „ Najsprawniejszy                   

w zawodzie kucharz” jest Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Gdańsku. 

2. Temat konkursu- „Potrawy wigilijne”. 

3. Konkurs gastronomiczny przebiega w jednym etapie- części praktycznej. 

4. Konkurs skierowany jest do uczniów zawodowych szkół specjalnych kształcących                    

w zawodzie kucharz, pracownik pomocniczy gastronomii. 

5. Konkurs odbędzie się 1 grudnia 2022r . o godzinie 10.00 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 1, 

Gdańsk Wrzeszcz  ul. Batorego 26 . 

6. Cele konkursu: 

▪ poszerzanie wiedzy na temat potraw wigilijnych; 

▪ współpraca ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju; 

▪ doskonalenie umiejętności kulinarnych, rozwijanie inicjatywy, pomysłowości i kreatywności 

uczniów; 

▪ rozwijanie współzawodnictwa między uczniami; 

▪ aktywizacja młodzieży do praktycznego i teoretycznego doskonalenia; 

▪ pobudzanie rozwoju umysłowego ucznia, jego uzdolnień i zainteresowań; 

 

II.  WARUNKI UCZESTNICTWA. 

 

1. Do konkursu szkoła zgłasza jednego uczestnika z opiekunem. 

2. Termin nadsyłania zgłoszeń – do 21 listopada 2022r. 

3. Dokument zgłoszenia należy wypełnić w programie Word i przesłać drogą 

elektroniczną, faksem lub pocztą na podany w pkt IV adres. 

4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest: 

      -  posiadanie legitymacji szkolnej potwierdzającej tożsamość ucznia, 

      -  aktualna książeczka zdrowia dla celów sanitarno epidemiologicznych, 

      -  przepisowego stroju kucharza. 

3.   W związku z ograniczoną ilością stanowisk pracy, o zakwalifikowaniu do konkursu decyduje 

termin  zgłoszenia chęci uczestnictwa. 

4. Organizator nie zapewnia surowców i półproduktów, niezbędnych do wykonania potrawy. 

5. Organizator konkursu zapewnia niezbędny sprzęt gastronomiczny. 

 



PROSIMY, ABY W DNIU KONKURSU UCZNIOWIE I ICH OPIEKUNOWIE DOSTARCZYLI 

ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I UDOSTĘPNIANIE WIZERUNKU. 

 

III.  ETAP KONKURSOWY- CZĘŚĆ PRAKTYCZNA. 

 

1. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu jednej porcji dania głównego, wyzerowaniu na 

talerzu przygotowanej potrawy i zaprezentowaniu jej na przygotowanym stole. 

2. Potrawa powinna posiadać wizytówkę z nazwą potrawy, szkoły i osoby przygotowującej. 

3. Uczestnik może korzystać z wcześniej przygotowanych półproduktów oraz  z gotowej 

receptury. 

4. Czas przygotowania potrawy 120 minut. 

 

A. W części praktycznej komisja ocenia: 

 

       - przygotowanie uczestnika do konkursu 1-10 pkt. 

       - organizację stanowiska pracy- 1-10pkt. 

       - przestrzeganie przepisów BHP- 1-10pkt. 

       - kreatywność – 1-10 pkt. 

       - estetyka podania przygotowanej potrawy- 1-20 pkt. 

       - walory smakowe-1- 20 pkt. 

       - pracochłonność wykonywanych potraw-1-10 pkt. 

Razem do uzyskania- 90 pkt. 

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

 

Harmonogram konkursu: 

9.00- 9.30- rejestracja gości– miejsce  Zespół Szkół Specjalnych Nr 1, ul. Batorego 26 Gdańsk 

Wrzeszcz 

      10.00 10.15–przywitanie gości, zapoznanie z przebiegiem konkursu, szkolenie stanowiskowe       

           10.30- 12.30- rywalizacja w konkursie gastronomicznym, wyłonienie laureatów. 

12.45-13.00- wręczenie nagród, prezentacja i omówienie prac konkursowych. 

13.00-13.30-  poczęstunek. 

 



IV. DANE KONTAKTOWE 

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 1 

80-251 Gdańsk, ul. Stefana Batorego 26 

e-m - sekretariat@zss1.edu.gdansk.pl, fax ( 58) 341-03-78, tel. (58) 341- 23-63, 

 Pani Grażyna Ruszkiewicz- koordynator konkursu- tel.501-102-232 

Pani Beata Zaremba tel 724 836 275 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1 

ZGŁOSZENIE SZKOŁY DO UDZIAŁU W VIII WOJEWÓDZKIM KONKURSIE 

GASTRONOMICZNYM 

W ZESPOLE SZKÓL SPECJALNYCH NR 1 W GDAŃSKU 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

                                      (nazwa szkoły/ zespołu szkół) 

 

Zgłasza ucznia do  udziału w XI Wojewódzkim Konkursie Gastronomicznym 

 Imię i nazwisko ucznia- uczestnika konkursu 

• ……………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko opiekuna uczestnika konkursu: 

• …………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu umożliwiający kontakt z opiekunem uczniów: 

……………………………………………………………………………………………................ 

 

                      ……………………………………………… 

                                                                      (podpis zgłaszającego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deklaracja uczestnika konkursu/ opiekuna ucznia 

 

Ja niżej podpisana/ny: 

 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

*1. Wyrażam / Nie wyrażam  zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w 

konkursie poprzez opublikowanie danych uczestników i zwycięzców  (imię nazwisko i szkoła w 

jakiej się uczę)  na stronie internetowej,  oficjalnym Facebooku  oraz gazetkach szkolnych 

organizatora XI Wojewódzkiego Konkursu Gastronomicznego, którym jest Zespół Szkół 

Specjalnych nr 1 w Gdańsku. 

*2. Wyrażam / Nie wyrażam zgody na upublicznianie mojego wizerunku na stronie internetowej, 

gazetkach  oraz Facebooku w/w organizatora. 

*3. Wyrażam / Nie wyrażam zgody na upublicznienie mojego wizerunku i danych osobowych w 

mediach (radio, telewizja, gazeta, inne). 

  4.Oświadczam, że zapoznałam/em się  i zaakceptowałam/em regulamin konkursu. 

 

Administratorem danych jest: 

-Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Gdańsku, ul. Stefana Batorego 26, 80-251 Gdańsk. 

-Uczestnik konkursu/ opiekun ucznia ma prawo do wglądu w dane przechowywane i przetwarzane 

przez administratora oraz w każdym momencie wycofać zgody. 

-Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane na czas nieokreślony  w siedzibie 

organizatora konkursu / administratora tj. Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Gdańsku  

 

 

 

 

 

*Niewłaściwe skreślić 

 

 

 

 


