
REGULAMIN 

Konkursu „MINI-MASTERCHEF” 

 

§ 1. 

WARUNKI OGÓLNE 

 

1. Regulamin określa warunki i zasady prowadzenia konkursu pod nazwą „MINI-MASTERCHEF” 

(zwanego dalej Konkursem). 

2. Konkurs jest organizowany przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach. 

Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres: mkropop@wp.pl lub telefonicznie : 

694087307 - osobą odpowiedzialną jest pani Marta Skiba. 

3. Cele konkursu:  

 kultywowanie i pogłębianie wiedzy gastronomicznej,  

 doskonalenie umiejętności kulinarnych,  

 rozbudzanie inicjatywy, pomysłowości i kreatywności uczniów szkół podstawowych,  

 podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego,  

 ocena umiejętności zawodowych,  

 rozwijanie zawodowych zainteresowań uczniów,  

 wyrabianie poczucia estetyki kulinarnej,  

 odkrywanie i promowanie utalentowanych uczniów. 

 

§ 2. 

CZAS TRWANIA KONKURSU 

 

1. Konkurs odbędzie się w dniu 21 i 22 kwietnia 2022 roku podczas Dni Otwartych Szkoły. 

2.  Zgłoszenia należy przekazać drogą mailową do dnia 8 kwietnia 2022 roku. 

 

§3. 

UCZESTNICY KONKURSU 

 

1. W Konkursie mogą brać udział uczniowie klas VIII szkół podstawowych odwiedzających 

szkołę podczas Dni Otwartych Szkoły zwani dalej „Uczestnikami”. 

2. Uczestników zgłasza szkoła. Zespół szkolny składa się z dwóch uczestników, startujących  

w konkursie. Wszyscy członkowie zespołu szkolnego muszą uczęszczać do tej samej szkoły lub 

zespołu szkół, ale niekoniecznie do tej samej klasy. Każda szkoła biorąca udział w konkursie 

może zgłosić jeden zespół. 

3. Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zapoznanie się z regulaminem, przesłanie 

wypełnionego formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) (Tel. 

694087307, mail: mkropop@wp.pl). 

4. Udział Uczestników niepełnoletnich w Konkursie jest uzależniony od wyrażenia zgody przez 

ich rodziców lub opiekunów prawnych. Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu (Zgoda opiekuna). 

 

§ 4. 

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 

 

1. Zadaniem uczestników będzie sporządzenie z przygotowanych przez organizatora surowców 

dania lub deseru. Nazwa potrawy konkursowej będzie znana dopiero podczas trwania konkursu.  

Czas na przygotowanie dania/deseru wynosi 60 minut.  

2. Zespół szkolny będzie miał zapewnione w pełni wyposażone stanowisko pracy oraz surowce.  

3. Warunkiem przystąpienia do zmagań konkursowych jest: posiadanie legitymacji szkolnej 

potwierdzającej tożsamość uczestnika oraz ubrania kucharskiego (fartuch). 

 

 



§ 5. 

WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW I NAGRODY 

 

1. Kryteria oceny przez jury:  

- zgodność z tematyką konkursu, 

- ocena organoleptyczna potrawy, 

- przestrzeganie zasad BHP, 

- wygląd i dekoracja potrawy. 

2. Za zajęcia pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca przewidziane są nagrody rzeczowe.  

Każdy Uczestnik Konkursu otrzyma dyplom pamiątkowy. 

 

 

§ 6. 

OGŁASZANIE WYNIKÓW 

 

1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas Dni Otwartych Szkoły tj. 21 i 22 kwietnia 2022 roku. 

 

§ 7. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany Regulaminu lub przełożenia Konkursu  

w razie wystąpienia okoliczności od niego niezależnych. 

2. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych i wykorzystanie wizerunku na stronie internetowej szkoły oraz materiałach 

reklamowych i w środkach masowego przekazu w celach promocyjno-marketingowych Zespołu Szkół 

Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do 

publikacji wizerunku uczestników, finalistów i laureatów konkursu oraz ich opiekunów.  

3. Wyniki konkursu zatwierdzone przez jury są ostateczne i nieodwołalne, będą opublikowane na 

stronach internetowych organizatorów konkursu oraz w mediach propagujących ideę konkursu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1. 

 

KARTA UCZESTNICTWA W  KONKURSIE „MINI-MASTERCHEF” 
 

 

………………………………….…     ……………………………… 

…………………………………..…       Data: 

………………………………………. 

Nazwa i adres szkoły:  

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia  

Rolniczego w Oleszycach 

Ul. Zielona 1 

37-630 Oleszyce 

 

Imię i nazwisko uczestnika klasa 
Imię i nazwisko 

opiekuna 

Nr telefonu i adres 

mailowy opiekuna 

1.  

 

 

  tel: 

2.  

 

 

 mail: 

 

 

 

         

                  ……………………………………………………………. 

Pieczęć i podpis dyrektora szkoły 

 

 

 

 

  

 



Załącznik nr 2. 

ZGODA OPIEKUNA 

 

 

Jako rodzic/opiekun prawny ………………………………………………………………………….. 

    (imię i nazwisko dziecka) 

ur. dnia. ………………………… wyrażam zgodę na wzięcie przez moje dziecko/podopiecznego 

udziału  w Konkursie „MINI-MASTERCHEF”. 

Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i akceptuję wszystkie warunki udziału  

w Konkursie. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich (imię, nazwisko) oraz mojego dziecka 

(imię, nazwisko, data urodzenia) w związku z przeprowadzeniem Konkursu, ogłoszeniem jego wyników 

oraz przygotowaniem i eksploatacją publikacji zawierającej nagrodzone Prace konkursowe.  

 

PODPIS (czytelny) : 

 

………………………………………………………………. 


