
KONKURS TURYSTYCZNO-GASTRONOMICZNY 
 

„PODRÓŻE KULINARNE PO ŚWIECIE” 
 

   Warunki konkursów 

1. Do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy uczniów z klas hotelarskich, turystycznych  

    i wszystkich chętnych 

2. Uczniowie prezentują danie w zespole dwuosobowym 

3. Uczestnicy powinni posiadać strój charakterystyczny dla państwa lub regionu z którego                  

będą prezentować potrawę 

4. Materiały potrzebne podczas konkursu w postaci stołów, podstawowej  zastawy stołowej 

zapewnia organizator, elementy dekoracyjne i potrawy -  po stronie uczestników konkursu  

 5. Prosimy przesłać do 09.03.2018r. (na odwrocie karcie zgłoszenia) informacji o 

wybranym państwie lub regionie, potrawie, która będzie zaprezentowana i potrzebnej 

zastawie.  

                           

Przebieg konkursu  

 Uczestnicy ubrani w stroje charakterystyczne dla danego kraju lub regionu prezentują 

potrawę przynosząc ją do nakrytego wczesniej przez nich stołu.  

Podczas serwowania potrawy zespół piowinien zamieścić informację o: 

- kraju lub regionie, z którego pochodzi potrawa, 

- sposobie przygotowania potrawy i potrzebnych składnikach 

  

Czas wykonania zadania ok. 30 min.  

Wykonanie zadanie zostaje poprzedzone czasem 10 min. na przygotowanie się (np. rozłożenie 

przyniesionych rzeczy, zapoznanie się z dostępnymi materiałami, itp.).  

Uczestnicy w łącznym czasie 40 min. (10 min.+30 min.) nie mogą porozumiewać się ze 

swoim opiekunem ani innymi zespołami. Jeśli Uczestnicy będą mięli wątpliwości mogą je 

zgłosić do Jury. 

 

Zasady oceniania 

Ocenie podlegać będzie: 

               - wykorzystanie charakterystycznych elementów dla danego państwa lub regionu (0- 

                   3 pkt) 

               - pomysłowość nakrycia (0-4 pkt),  

               - estetyka nakrycia (0-3 pkt) 

    - pomysłowość stroju charakterystycznego dla danego państwa lub regionu (0-5 pkt) 

               - poprawność ustawienia zastawy (0-5 pkt), 

              - prawidłowe dobranie potraw i charakterystyka dania i regionu lub kraju z którego    

                pochodzi (0-5 pkt) 

                                  

Nagrody: 
                  Za trzy pierwsze miejsca przewidziane są nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy 

otrzymają dyplomy.  

 

ZGŁOSZENIE DO DNIA 09.03.2018r.,   
WYPEŁNIONĄ KARTĘ ZGŁOSZENIA można wysłać na: e-mail hotelarstwoa@wp.pl,   

fax szkoły 22 811-15-79  

lub pocztą tradycyjną  

ZS im.P.Wysockiego ul.Odrowąża 75 03-310 Warszawa  

z dopiskiem "Konkurs turystyczno-gastronomiczny" wraz z dołączoną na odwrocie 

informacją związaną z wybranym regionem i potrzebną zastawą. 

 

Konkurs rozpocznie się 16.03.2018r o godzinie 12:15 w sali 203. 

 



OGŁOSZENIE WYNIKÓW: O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni zaraz 

po jego zakończeniu. 

 

 

Wręczenie nagród: odbędzie się dnia 16.03.2018r o godzinie 13:35 w  Zespole Szkół im. P. 

Wysockiego. 

 

Dodatkowe pytania należy kierować na e-mail hotelarstwoa@wp.pl 


