Regulamin konkursu kulinarnego Rajd Kucharzy
I. Postanowienia ogólne.
1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs kulinarny Rajd Kucharzy.
2. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół w Wojewodzinie.
II. Uczestnicy konkursu.
1. Konkurs jest skierowany do uczniów klas 1, 2 i 3 technikum żywienia i usług gastronomicznych
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:
I.
klasa 1 i 2 TżiUG (2-osobowe zespoły)
II.
klasa 3 TżiUG (1-osobowe zespoły)
III. Cel konkursu.
1. Rozbudzanie zamiłowania do sztuki kulinarnej.
2. Promowanie talentów kulinarnych uczniów naszej szkoły.
3. Rozpowszechnianie wiedzy na temat racjonalnego odżywiania i promowanie zdrowego stylu
życia.
IV. Przedmiotem konkursu jest:
1. I etap: Opracowanie przepisu kulinarnego na trzy porcje pełnowartościowej potrawy
(przystawki lub dania głównego) składającego się obowiązkowo z FILETA Z KURCZAKA LUB
ŁOSOSIA i ZIELONEGO GROSZKU oraz innych dowolnych dodatków, ziół, przypraw (Komisja
konkursowa wyłoni 15 kucharzy (10 kucharzy, czyli 5 zespołów w kategorii I oraz 5 kucharzy w
kategorii II), których zaprosi do udziału w II etapie konkursu)
2. II etap: Wykonanie swojej propozycji dania w czasie półfinału konkursu w pracowni
gastronomicznej ZS w Wojewodzinie pod okiem komisji konkursowej (Komisja konkursowa wyłoni
2 zespoły kucharzy w kategorii I i 2 kucharzy w kategorii II, których zaprosi do udziału w finale
konkursu). Czas na wykonanie potrawy: 60 minut.
3. III. etap: Wykonanie potrawy (przystawki, dania głównego lub deseru) ze składników
dostępnych w „czarnej skrzynce” w czasie 60 minut.
V. Wymagania formalne i informacje organizacyjne:
1. Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zapoznanie się z niniejszym regulaminem,
wypełnieniem Formularza Zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do regulaminu) i przesłaniem go do
organizatorów. Formularz zgłoszeniowy można pobrać na szkolnej stronie internetowej
zs.wojewodzin.pl oraz na profilu na fb. Dokumenty można również pobrać u nauczycielek
przedmiotów zawodowych z żywienia w pracowni nr 2.
2. Wypełniony Formularz Zgłoszeniowy należy przesłać drogą elektroniczną na e-mail
agatozi@wp.pl z dopiskiem Rajd Kucharzy lub przekazać p. A. Choynowskiej najpóźniej do
27.05.2021.
3. Organizatorzy konkursu wybiorą najciekawsze propozycje i ostatecznie dnia 28.05.2021
poinformują o zakwalifikowaniu do II etapy konkursu (drogą elektroniczną na wskazany adres email oraz poprzez wywieszenie listy na tablicy Samorządu Uczniowskiego)
4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 1 czerwca 2021 roku w PRACOWNI
GASTRONOMICZNEJ ZS W WOJEWODZINIE. Konkurs rozpocznie się o godzinie 8.00 dla uczniów
startujących w I kategorii, natomiast dla uczniów startujących w II kategorii o godzinie 10.00
5. Produkty potrzebne do wykonania potraw II etapu konkursu zgodnie z recepturą uczniowie
zapewniają sobie w własnym zakresie. Produkty potrzebne do wykonania potraw III etapu
konkursu uczniom zapewnia Organizator.
6. Uczniowie biorący udział w konkursie są zobowiązani do posiadania własnego stroju roboczego,
obuwia z białą podeszwą, okrycia głowy oraz do przestrzegania zasad BHP, p. poż. i ochrony

środowiska. Uczniowie biorący udział w konkursie są zobowiązani do pozostawienia porządku na
swoim stanowisku pracy po jej ukończeniu.
7. Organizator zapewnia również uczestnikom stanowisko do pracy, sprzęt kuchenny, naczynia
niezbędne do przygotowania oraz podania potraw. Losowanie stanowisk pracy odbędzie się przed
przystąpieniem do konkursu w dniu jego przeprowadzenia.
8. Przebieg konkursu:
a) Do godziny 8.00 przybycie uczestników I kategorii konkursu i potwierdzenie udziału
u organizatorów, losowanie stanowisk i gromadzenie sprzętu oraz surowców. Około
godziny 8.30 rozpoczęcie etapu II konkursu w kategorii I.
b) Do godziny 10.00 przybycie uczestników II kategorii konkursu i potwierdzenie udziału
u organizatorów, losowanie stanowisk i gromadzenie sprzętu oraz surowców. Około
godziny 10.30 rozpoczęcie etapu II konkursu w kategorii II.
c) Około godziny 12.30 ogłoszenie wyników II etapu konkursu.
d) Około godziny 13.00 rozpoczęcie etapu III konkursu.
e) Około godziny 14.30 ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród.
f) Około godziny 15.00 zakończenie konkursu.
9. Przebieg konkursu nadzoruje oraz dokonuje oceny komisja konkursowa. W skład komisji
wchodzą osoby powołane przez Organizatora.
10. Nagrody:
a) 1 miejsce w obu kategoriach – vouchery na warsztaty kulinarne, dyplomy
b) 2 miejsce w obu kategoriach – nagrody rzeczowe, dyplomy
c) Tytuł Szefa Szkolnej Kuchni
d) Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy.
VI. Zasady punktacji: Każdy członek komisji konkursowej może przyznać maksymalnie 100
punktów każdemu zespołowi/uczestnikowi II etapu konkursu:
 przygotowanie stanowiska pracy: 0-5 punktów,
 profesjonalizm pracy i stosowane techniki kulinarne: 0-20 punktów,
 wykorzystanie surowców: 0-10 punktów,
 smak potrawy: 0-40 punktów,
 sposób podania (prezentacja potrawy): 0-15 punktów.
 Stosowanie zasad racjonalnego żywienia: 0-10 punktów.
W III etapie konkursu komisja wyłoni zwycięzców poprzez obrady.
VII. Ewentualne pytania i wątpliwości należy kierować do nauczycieli żywienia.
VIII. Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga organizator konkursu.
IX. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu.

Załącznik nr 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – KONKURS KULINARNY RAJD KUCHARZY
Termin nadsyłania zgłoszeń: 27.05.2021

Imię i nazwisko uczestnika:
Klasa:
e-mail:

nr tel.:

Nazwa potrawy:
Receptura:

Akceptuję warunki i postanowienia regulaminu Konkursu Kulinarnego Rajd Kucharzy.
……………………………………………….
miejscowość, data

……………………………………………….
podpis uczestnika

……………………………………………………
data, podpis uczestnika

