Zapraszamy uczniów Technikum Nr 9 ZSG we Wrocławiu
w zawodzie: kelner, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik
hotelarstwa do udziału w konkursie szkolnym,
który odbędzie się dnia 05.04.2019 r.
w Zespole Szkół Gastronomicznych we Wrocławiu.
Konkurs – Aranżacje Stołów Okolicznościowych
VI EDYCJA
Tematyka stołów

1. „Wiosna, wiosna - ach to ty”
2. „Wielkanoc”
3. ”Powiew wakacji ”
1.Postanowienia ogólne:
1.1. Organizatorem konkursu jest ZSG ul. Kamienna 86 we Wrocławiu.
1.2. Konkurs jest jednostopniowy; wewnątrzszkolny.
1.3. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwać będzie komisja konkursowa
w następującym składzie:
- Przewodniczący Jury
- Członkowie Jury
2.Cel konkursu :






rozbudzenie zainteresowań zawodowych;
innowacyjne podejście do rozwiązywania zagadnień praktycznych;
rozwiązywanie problemów zawodowych w twórczy sposób;
podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego;
integracja środowiska szkolnego.

3. Zasady konkursu
3.1. Tematem konkursu są:
 „ Wiosna, wiosna - ach to ty”
 „ Wielkanoc”
 „ Powiew wakacji ”
3.2. Zadanie konkursowe to:
 przygotowanie pierwszego nakrycia stołu na przyjęcie zasiadane dla minimum 2 osób
w dowolnej aranżacji zgodnej z tematem konkursu według własnego pomysłu;
 przygotowanie okolicznościowej karty menu;
 menu do pierwszego nakrycia: przystawka, zupa, danie główne, deser oraz napoje
zimne i gorące właściwie dobrane do menu;
 prezentacja profesjonalnego wizerunku zawodowego;
 znajomość zasad obsługi gościa.
3.3. Termin konkursu i czas trwania.

 termin 05.04.2019 r. godz. 10.00, sala 105,
 czas trwania – 120 min,
 godz.9.00 - zbiórka uczestników w sali 105 i przygotowania wstępne do godz.10.00.
3.4. Sprzęt techniczny, zastawa stołowa i elementy dekoracyjne:
 stoły do prezentacji zapewnia szkoła, do dyspozycji będą stoły:
- stół o wymiarach - 80x120cm,
- stół o średnicy - 120 cm.
 bieliznę stołową, zastawę stołową, elementy dekoracyjne i niezbędny sprzęt uczestnicy
zabezpieczają we własnym zakresie.
4. Warunki udziału;
4.1. Konkurs skierowany jest do uczniów Technikum Nr 9 w ZSG.
4.2. Każdą klasę może reprezentować kilka zespołów 2 osobowych.
4.3. W konkursie dopuszcza się udział maksymalnie 10 zespołów.
4.4. Dopuszcza się udział statystów.
4.5. Warunkiem udziału jest dostarczenie zgłoszenia do dnia 29 marca 2019 r. do pani w-ce
dyrektor Marii Małeckiej oraz do pani Lidii Zaleskiej.
4.6. Zgłoszenie jest zamieszczone jako załącznik do regulaminu.
5. Zasady oceniania.
5.1.Ocenie podlegać będzie:
 zgodność elementów dekoracyjnych z tematyką stołu i jego atrakcyjność,
 prawidłowość i staranność nakrycia,
 karta menu ( szata graficzna, zawartość informacyjna karty, menu zgodne z tematyką
stołu),
 zgodność nakrycia z proponowanym menu,
 profesjonalny wizerunek zawodowy uczestników.
5.2. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu Konkursu.
5.3. Dla zwycięzców przewidziane są dyplomy i nagrody niespodzianki.

Załącznik nr.1 Zgłoszenie do konkursu
rosimy wypełnić drukowanymi literami
Imiona i nazwiska uczestników

Klasa
Tematyka aranżacji stołu
Wymiary stołu (podkreśl właściwe)

 stół o wymiarach 80x120cm
 stół o średnicy 120 cm

Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

