Regulamin
Wojewódzkiego Konkursu Kulinarnego
„Pasja smaków - Jesień w potrawach’’
Cele konkursu jest:
- promocja zdrowej żywności i lokalnych produktów
- doskonalenie umiejętności kulinarnych, rozbudzanie inicjatywy, pomysłowości
i kreatywności uczniów szkół gastronomicznych
- wzbudzenie zainteresowań uczniów wykorzystaniem produktów zdrowej kuchni
- wymiana przepisów na potrawy kulinarne.
- nawiązanie ścisłej współpracy z pracodawcami z szeroko pojętej branży
gastronomicznej i spożywczej
- podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego oraz współpraca między szkołami
i firmami branży gastronomicznej i spożywczej
- promowanie świadomości i zdrowotności kulinarnej
1.

Organizatorem konkursu kulinarnego jest Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
w Radomiu ul. Św. Brata Alberta 1

2.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół kształcących w zawodach branży
gastronomicznej.

3.

Do przygotowania potrawy należy wykorzystać obowiązkowo następujące surowce :
aronię, gruszkę, dynie.

4.

Zgłoszenie ucznia należy przesłać w terminie do 01 .12.2020r. na adres Zespół Szkół
Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu ul. Św. Brata Alberta 1 26-600 Radom
lub email szkola@zssih.radom.pl

5.

Lista szkół zakwalifikowanych do Wojewódzkiego Konkursu Kulinarnego „Pasja smaków
– Jesień w potrawach” będzie zamieszczona na stronie internetowej ZSSiH
w Radomiu – www.zssih.radom.pl w dniu 01.12.2020r.

6.

Konkurs składa się z dwóch etapów:
- pierwszy etap:


-

nadesłanie zgłoszenia i receptury dania zasadniczego z wykorzystaniem
obowiązkowych składników ( aronia, gruszka, dynia) z jej opisem
produkcyjnym oraz najważniejsze zdjęciem wykonywanej potrawy
( zał. 3)

drugi etap:




wybór potrawy prze jury składające się z szefów kuchni oraz,
wybór potrawy za pośrednictwem internautów
głosowanie przez internautów odbędzie się w dniu 3.12.2020r.
od godz. 9.00-15.00 na stronie szkoły szkola@zssih.radom.pl

Ogłoszenie wyników odbędzie się 07.12.2020r za pośrednictwem poczty internetowej.
7.

Nad prawidłowością przebiegu Konkursu Kulinarnego czuwać będą:

-

Organizatorzy konkursu.

Przed wzięciem udziału w konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.
Zgłoszenie do konkursu będzie traktowane jako równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Kryteria oceny w Konkursie Kulinarnym:






Oryginalność przepisu
Wykorzystanie surowców obowiązkowych
Wykorzystanie technik produkcyjnych związanych z promowaniem zdrowej
kuchni
Wygląd i aranżacja potrawy
Jakość przesłanego zdjęcia potrawy

Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie internetowej: www.zssih.radom.pl
Postanowienie końcowe
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji danych osobowych uczestników
konkursu, nazw, przepisów oraz wykorzystywania zdjęć wykonywanych podczas konkursu.
Telefon kontaktowy: Małgorzata Miedzińska tel. 607916678

