Regulamin
IV edycji międzyszkolnego konkursu kulinarnego
„Kulinarny Master Team 2018”
Postanowienia Ogólne
1. Konkurs „Kulinarny Master Team 2018” organizują Kujawskie Centrum Kultury
i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej
w Inowrocławiu.
2. Celem Konkursu jest zachęcenie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
do rozwijania wiedzy i umiejętności z zakresu samodzielnego przygotowywania
zdrowej żywności, wdrażanie do doskonalenia umiejętności manualnych poprzez
otwartość i aktywne branie udziału w życiu środowiska szkolnego.
3. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwa komisja konkursowa
w następującym składzie: przewodniczący jury, 2 jurorów degustacyjnych,
sekretarz – przedstawiciel Organizatora.
4. Czas trwania Konkursu: od 15.05.2018 r. do 29.05. 2018 roku.
5. Finał konkursu odbędzie się 29 maja br. na inowrocławskim Rynku.
6. Konkurs skierowany jest do szkół podstawowych z terenu miasta Inowrocławia,
które w trakcie szkolnych eliminacji wyłonią trzyosobowe drużyny, składające się
z uczniów jednej klasy, które będą reprezentować szkołę w finale.
7. Na udział ucznia w Konkursie musi wyrazić zgodę rodzic lub opiekun prawny.
Potwierdzeniem wyrażonej zgody jest dokument z podpisami, z czytelną
pieczątką szkoły - formularz nr 2.
8. Regulamin Konkursu będzie dostępny w siedzibie organizatora oraz na stronie
internetowej www.kck.inowroclaw.pl
Przed wzięciem udziału w konkursie, uczestnicy powinni zapoznać się
z Regulaminem. Podpisanie formularza zgody będzie równoznaczne z zapoznaniem
się z Regulaminem oraz jego akceptacją.
Zasady Konkursu
1. Tematem IV edycji Konkursu jest sporządzenie wg własnego pomysłu i receptury
3 porcji potrawy i 3 porcji deseru. Szczegóły dotyczące potraw zostaną ujawnione
przez organizatorów w dniu konkursu, a surowce niezbędne do wykonania
zadania uczestnicy wybiorą ze spiżarni organizatora, która zostanie otwarta
29 maja.
2. Konkurs składa się z II etapów:
I etap szkolny- kwalifikacyjny,
II etap międzyszkolny – finał.
I etap szkolny- kwalifikacja uczestników - wyłonienie trzyosobowej drużyny
składającej się z uczniów jednej klasy.
1. Szkoły we własnym zakresie organizują ten etap i same ustalają warunki
kwalifikacji uczniów, którzy zostaną ich reprezentantami w finale
międzyszkolnym.
2. Chęć udziału w konkursie należy zgłosić do 24 maja 2018 r. na e-maila:
kck-inowroclaw@wp.pl
3.
Termin przesłania zgłoszenia wytypowanej w szkolnym eliminacjach
trzyosobowej drużyny mija 28 maja 2018 roku (termin nieprzekraczalny). W tym
celu należy użyć formularza nr 1, który jest załącznikiem do tego regulaminu.
4.
Oryginały formularzy nr 1 i 2 powinny zostać dostarczone - pocztą lub
osobiście - do siedziby Kujawskiego Centrum Kultury, przy ul. J. Kilińskiego 16
w Inowrocławiu.

5.
II etap międzyszkolny – finał odbędzie się na Rynku, 29 maja 2018 r.,
o godzinie 16.00.
1. Harmonogram:
 godzina 15.30 - przybycie uczestników, potwierdzenie obecności, dokładne
omówienie regulaminu i czynności przygotowawcze na stanowisku pracy,
tj. ułożenie narzędzi pracy, przebranie w stroje robocze (przyniesione ze sobą)
i zapoznanie się z opiekunem zespołu, którym będzie uczeń ZSP nr 2.
 godzina 16.00 - uroczyste otwarcie konkursu,
 16.15-16.30 - odwiedziny w spiżarni organizatora, wybór surowców,
przeniesienie ich na stanowisko pracy, narada zespołu.
 16.30-17.20 - produkcja potraw i deserów tematycznie narzuconych przez
organizatora: 3 porce - jedna porcja na ekspozycję, jedna do oceny dla jurorów,
jedna do degustacji uczestników.
 od godziny 17.20 - ocena jury
 od 17.20-18.00 - wspólna zabawa, smaczne niespodzianki dla najmłodszych
 godzina 18.00 - ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i wspólna degustacja
tortu master team 2018 ufundowanego przez ZSP nr 2.
2. Strój, sprzęt i produkty:
 strój roboczy: fartuszki i czepki uczestnicy przynoszą ze sobą,
 sprzęt i narzędzia pracy, które zapewnia organizator to: noże, obieraczki, deski
do krojenia, miski, rózgi, łyżki (jeżeli uczestnikom potrzebny będzie szczególny
sprzęt, muszą go przywieźć z sobą),
 naczynia, talerze i sztućce do ekspozycji dań zapewnia organizator,
 składniki tematyczne do przygotowania finałowych potraw organizator
zabezpiecza na miejscu w spiżarni otwartej w dniu konkursu, pamiętając, że
warzywa i owoce są już dokładnie umyte,
3. Nie należy stosować:
 sztucznych dodatków – dekoracji,
 przygotowanych wcześniej dekoracji i dodatków;
 gotowych sosów itp.,
 pokrojonych surowców.
4. Kryteria oceny i ilości punktów do zdobycia:
0 – 10 punktów
 miejsce i czystość,
 organizacja stanowiska pracy – maksymalnie 5 punktów,
 higiena i czystość podczas pracy – maksymalnie 5 punktów,




0 do minus 15 punktów
Czas pracy
5 minut spóźnienia 2 punkty ujemne, 10 minut spóźnienia 4 punkty ujemne
maksymalny czas spóźnienia to 15 minut –w przypadku zespołów, które nie
zdążą przygotować pracy konkursowej w ww. czasie, ocenie podlegać będzie
stopień przygotowania dania do momentu sygnału kończącego czas
konkursowy.






0- 20 punktów
Prezentacja
zastosowanie składników tematycznych – maksymalnie 5 punktów
czystość kompozycyjna (łączenie składników i smaków) – maksymalnie 5
punktów
kreatywność – maksymalnie 5 punktów
smak i aromat potrawy - maksymalnie 5 punktów

Ilość punktów do zdobycia – 30 punktów od każdego z jurorów.
Nagrody
1. Wszyscy finaliści otrzymują nagrody i dyplomy uczestnictwa.
2. Zwycięska drużyna otrzymuje puchar, nagrodę finansową i tytuł „Kulinarny
Master Team 2018”
Przetwarzanie danych osobowych
1. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach
przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.).
2. Administratorami danych osobowych udostępnianych przez Uczestników są
Kujawskie Centrum Kultury i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im.
Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu.
3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych
przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i
przeprowadzeniem Konkursu, wydaniem nagród oraz w celu zamieszczenia
listy laureatów Konkursu na stronach internetowych organizatorów.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do
wydania nagrody. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje
prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin, poza obowiązującymi przepisami prawa, jest jedynym
dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.
2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu
cywilnego i inne przepisy prawa.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, o czym uczestnicy
zostaną niezwłocznie powiadomieni.

Formularz nr 1

pieczątka szkoły
Zgłoszenie do udziału w IV edycji międzyszkolnego konkursu kulinarnego
„Kulinarny Master Team 2018”
Nazwa i adres szkoły:………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
Uczniowie zakwalifikowanie do finału międzyszkolnego:
Klasa:………………
1……………………………………………………lat……………….
2……………………………………………………lat……………….
3……………………………………………………lat……………….
Opiekun uczestników : ……………………………………………..
Telefon kontaktowy do opiekuna: …………………………………

…………………………….
Data i podpis opiekuna

Formularz nr 2
pieczątka szkoły

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w konkursie
„Kulinarny Master Team 2018”
oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku
Imię i nazwisko……………………………………………………….
Data urodzenia……………………………………………………….
Adres stałego zameldowania
kod pocztowy…………………………………………………………
miejscowość…………………………………………….…………….
ulica………………………………………………………………….
nr domu, mieszkania…………………………………………………
nr telefonu kontaktowego - komórkowy……………………………...
Wyrażam

zgodę

na

udział

(imię

i

nazwisko

uczestnika)

…………………………………………………………………………………………………...
w II edycji konkursu Kulinarny Master Team 2018

……………………………………
czytelny podpis rodziców
/opiekunów

Oświadczam, że chcę wziąć udział w konkursie Kulinarny Master Team 2018,
a także, że zapoznałem się i wyrażam zgodę na postanowienia regulaminu
konkursu.
…………………………………………….
data i podpis uczestnika i rodzica/ opiekuna
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przesłanych danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.) w
celach i w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem konkursu. Oświadczam, że
zostałem poinformowany/a o tym, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jak również
o przysługującym prawie do wglądu do danych oraz możliwości ich poprawiania lub żądania
ich usunięcia. Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku przez
organizatorów na portalach internetowych i czasopismach w związku z Konkursem
Kulinarny Master Team 2018.
……………………………………………
data i podpis uczestnika i
rodzica/opiekuna

