Organizacja turnieju:
1. Etap szkolny – do 15 grudnia 2018 r.
2. Szkoły do 04 stycznia 2019 r. przesyłają zgłoszenie uczestników turnieju na adres:
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich ul Świętego Brata Alberta 1, 26-600 Radom
Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:
 imię i nazwisko ucznia
 ilość punktów
 nazwę i adres szkoły
 miejsce odbywania zajęć praktycznych
 nazwisko i imię opiekuna ucznia (nauczyciela, instruktora)
Należy dołączyć zgodę ucznia i rodziców w przypadku osób niepełnoletnich na udział w turnieju oraz
zgodę na przetwarzanie danych osobowych (karta zgłoszenia uczestnictwa na stronie
www.zsps.poznan.pl)
3. Etap wojewódzki - 17 stycznia 2019 r. (czwartek) w Zespole Szkół Spożywczych
i Hotelarskich w Radomiu ul Świętego Brata Alberta 1, godz. 8:00
4. Etap ogólnopolski 26, 27 marca 2019 r.
5. Na szczeblu wojewódzkim Turnieju należy wykonać
 tort z dekoracją na dowolny temat wybrany przez ucznia (okoliczność ) - tort
o średnicy około 28 cm
 2 rodzaje ciastek bankietowych po 5 sztuk z każdego rodzaju
 3 figurek marcepanowych
 dekoracyjny okolicznościowy napis z ciemnej czekolady na przygotowanym białym
podkładzie o średnicy około 24 cm (podkłady i czekoladę zapewnia organizator)
 ustna prezentacja dotycząca wyrobów, surowców oraz technik produkcji wyrobów
cukierniczych
Całość wykonanej pracy powinna nawiązywać do tematu, który uczeń zobowiązany jest podać
w formie pisemnej przed rozpoczęciem pracy Komisji wraz z określeniem smaku tortu i ciastek
bankietowych.
Ranty biszkoptowe na tort i korpusy na ciastka bankietowe oraz wszystkie pozostałe surowce należy
przywieźć ze sobą.
W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny: 662 358 900 (Grażyna Jamka) lub 667 695 150 Beata
Świąder
Czas przewidziany na wykonanie zadań – 6 godz.
Kryteria oceniania - zgodne regulaminem turnieju (www.zsps.poznan.pl)
6. Uczniowie powinni zabrać ze sobą strój ochronny, sprzęt potrzebny do prezentacji,
orzeczenie do celów sanitarno – epidemiologicznych, szczegóły dotyczące wyposażenia
stanowiska zostaną podane po otrzymaniu zgłoszenia .
7. Informacje dotyczące regulaminu turnieju umieszczone na stronie www.zsps.poznan.pl

Uwaga! Jeżeli Państwo jesteście zainteresowani udziałem w turnieju prosimy do 07 grudnia 2018 r.
o informację na adres g.jamka@zssih.radom.pl.

