Regulamin międzyszkolnego konkursu kulinarnego
„Zdrowe, bo z lasu”
Edycja II
Termin konkursu 24 maja 2019 r.
I. Organizatorzy konkursu
Konkurs jest organizowany przez Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Tarnowskich
Górach /ZSGH/ oraz PGL LP Nadleśnictwo Brynek.

II. Cele konkursu
 rozwijanie kreatywności, inwencji twórczej, wyobraźni oraz pasji i zainteresowań uczniów.
 promowanie sztuki kulinarnej.
 pogłębienie wiedzy na temat tradycyjnych i nowoczesnych potraw z wykorzystaniem
produktów leśnych.
 kultywowanie i upowszechnianie tradycji sporządzania potraw z surowców pochodzących z
lasu.
 zachęcenie młodzieży do
naturalnych smaków.

propagowania

różnorodności

kuchni,

rozpowszechniania

 popularyzacja zastosowania surowców pochodzenia leśnego w żywieniu.
 przekazanie młodzieży informacji dotyczących zakresu działalności Nadleśnictwa Brynek
oraz specyfiki i wieloaspektowości pracy leśników.
 promocja działalności Nadleśnictwa w środowisku lokalnym i regionie.
 nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami
III. Warunki uczestnictwa w konkursie
Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń Technikum, ZSZ i Branżowej Szkoły Zawodowej, który w
wyznaczonym terminie prześle wypełnioną kartę zgłoszeniową (załącznik nr 1) oraz zgodę na przetwarzanie
danych (załącznik nr 2)na podany poniżej adres.

IV. Zasady konkursu
 Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie 4 porcji degustacyjnych potrawy składającej się z
dania głównego wg własnej receptury i zaprezentowanie komisji wraz z krótkim opisem wykonanej
potrawy (surowce, technologia).
 W potrawach konkursowych musi znaleźć zastosowanie mięso z udźca dzika oraz co najmniej
jeden dowolny surowiec leśny.

 Dziczyzna zostanie zakupiona na koszt Nadleśnictwa Brynek natomiast pozostałe surowce
uczestnicy zakupują we własnym zakresie.
 Uczniowie startują w zespołach 2 osobowych.
 Każde stanowisko konkursowe będzie wyposażone przez organizatora zgodnie z wyposażeniem
pracowni gastronomicznej ZSGH.


Uczestnicy konkursu we własnym zakresie organizują zastawę stołową.

 Uczestnicy mają zagwarantowaną wodę n/g.
 Przygotowanie potraw konkursowych trwa od godz. 8:45 do godz. 12:45. W tym czasie potrawy
muszą być przygotowane i podane w ostatecznej formie.


Każda ekipa zobowiązana jest do przekazania ZSGH w Tarnowskich Górach w wyznaczonym
terminie wraz ze zgłoszeniem swojego uczestnictwa, zapotrzebowania na ilość mięsa. Istnieje
możliwość wcześniejszego odbioru mięsa.

 Zgłoszenia należy przesłać na adres zsghtg@poczta.onet.pl do 26 kwietnia 2019 r. w temacie
prosimy o wpisanie konkurs „ Zdrowe bo z lasu”, ilość miejsc ograniczona - o uczestnictwie
decyduje kolejność zgłoszeń,
 UWAGA Po przesłaniu zgłoszenia prosimy o telefoniczne sprawdzenie czy zgłoszenie zostało
przyjęte tel. 502379997 Elżbieta Zawartka

V. Ocena prac:
Prace konkursowe będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Dyrektora ZSGH w skład
której wejdą:
 Przedstawiciele branży gastronomicznej,
 Przedstawiciel Nadleśnictwa Brynek,
 Przedstawiciel Tygodnika Gwarek.
Dania konkursowe będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:
1. smak potrawy
2. wygląd potrawy i sposób podania
3. zgodność z założeniami konkursu - dobór składników
4. organizacja pracy uczestników - sposób przygotowania potraw, czystość stanowiska, prezentacja
stanowiska i uczestników

VI. Nagrody
Laureaci otrzymują cenne nagrody rzeczowe zakupione przez Nadleśnictwo Brynek z przyporządkowaniem
poszczególnych miejsc. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody za udział w
konkursie.

VIII. Postanowienia końcowe
Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z deklaracją, iż nie narusza ona dóbr osobistych i
materialnych oraz praw autorskich osób trzecich i została wykonana samodzielnie przez osobę zgłaszającą
pracę.
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na
potrzeby konkursu (art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO).
Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją jego warunków określonych w regulaminie.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzygają organizatorzy.

…………………………………………, dnia …………………………

(załącznik nr 2)

Zgoda na przetwarzanie danych osoby /osoby opiekuna prawnego

Ja, niżej podpisany/a ………………………………… będący/a opiekunem prawnym1) …………………………………… wyrażam zgodę
na przetwarzanie jego danych osobowych obejmujących imię i nazwisko, klasę, adres szkoły, a także wizerunek przez
Nadleśnictwo Brynek na potrzeby organizacji konkursu.
Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a, że Administratorem Danych Osobowych jest PGL LP Nadleśnictwo
Brynek (ul. Grabowa 3, 42 – 690 Tworóg) e-mail: Brynek@katowice.lasy.gov.pl (zwane dalej Nadleśnictwem). Dane
osobowe ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
na potrzeby organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia laureatów w tym przyznania nagród, a także
opublikowania ich na stronie internetowej Nadleśnictwa w postaci imienia i nazwiska oraz fotorelacji z przebiegu
konkursu. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Nadleśnictwa, jak też
podmiotom udzielającym wsparcia Nadleśnictwu na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami
powierzenia. Mają Państwo prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Podanie danych jest
dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w organizowanym konkursie.

1) Niepotrzebne skreślić

……………………………………
(podpis osoby /opiekuna prawnego)

Harmonogram konkursu „Zdrowe, bo z lasu”
Termin konkursu: 24 maja 2019r.

1. Rejestracja uczestników od godz. 7:45 do godz. 8:00
2. Czynności organizacyjne od godz. 8:00 do godz. 8:30
3. Powitanie uczestników godz. 8:30 do godz. 8:45
4. Przygotowanie prac konkursowych od godz. 8: 45 do godz. 12:45
5. Obrady Jury
6. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród ok. godz. 13:30

Załącznik nr 1
KARTA ZGŁOSZENIOWA
Konkurs „ Zdrowe bo z lasu”

L.p Imię i nazwisko uczestnika

klasa

1.
2.

Nazwa szkoły:
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….....
Adres szkoły:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..
Opiekun uczestników:
…………………………………………………………………………………………………..
Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………………

Nazwa Potrawy:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Zapotrzebowanie na surowiec główny
Ilość mięsa:…………………………………………………….
Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 26.04.2019r. na adres:
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
ul. K. Miarki 17
42-600 Tarnowskie Góry
lub zgłoszenie e-mail: zsghtg@onet.poczta.pl w temacie wpisać: konkurs – „Zdrowe, bo z lasu”
Elżbieta Zawartka tel. 502379997

