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 ZAPROSZENIE 
 

Dy re kto r  

Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 

im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu 

wraz z nauczycielami przedmiotów gastronomicznych 

serdecznie zapraszają uczniów Państwa szkoły  

do wzięcia udziału  

w 

 

II Wojewódzkim Międzyszkolnym Konkursie Kulinarnym 

„Potrawy z naszego regionu – Wielkanoc” 

 

Konkurs odbędzie się w dwóch etapach: 
- I etap (szkolny) w dniach od 17 lutego 2020 r. do 23 marca 2020 r., 
który odbędzie się w szkołach macierzystych uczniów zgłoszonych  
do konkursu, 
- II etap (międzyszkolny) który odbędzie się 28 kwietnia 2020 r., 
w pracowni technologii gastronomicznej  
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego 
w Chrobrzu. 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 
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Załącznik nr 1 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
nazwa i adres placówki 

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka  

……………………………………….......................................................................................................................... 
imię i nazwisko uczestnika  

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

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

imię i nazwisko uczestnika  

przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu w celu organizacji i przeprowadzenia 

II Wojewódzkiego Międzyszkolnego Konkursu Kulinarnego „Potrawy z naszego regionu - Wielkanoc”, 

zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 

119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich 

podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie. Podającym dane przysługuje 

prawo do wglądu i poprawiania swoich danych. Administratorem danych osobowych jest  Zespół Szkół 

Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu. Administrator danych zapewnia ochronę podanych 

danych osobowych. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich 

otrzymania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy powierzenia przetwarzania 

danych osobowych w oparciu o wyrażone zgody. 

* Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego / mojego dziecka,  

w przypadku wyłonienia jako laureata bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie, 

zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2006r.  nr 90 poz. 631 z późn. zm.). 

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, 

danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca nauki uczestnika konkursu  

w  publikacji na stronie internetowej ZSCKR w Chrobrzu lub prasie lokalnej. Niniejsza zgoda nie jest 

ograniczona czasowo ani terytorialnie. 

………………….………….………………………………… 
Data i podpis uczestnika konkursu lubrodzica/opiekuna prawnego   

 

* Zaznaczyć właściwe. 
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Załącznik nr 2 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela opiekuna  konkursu 

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

nazwa i adres placówki 

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
imię i nazwisko nauczyciela  

przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu w celu organizacji i przeprowadzenia  

II Wojewódzkiego Międzyszkolnego Konkursu Kulinarnego „Potrawy z naszego regionu - Wielkanoc”, 

zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 

119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich 

podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie. Podającym dane przysługuje 

prawo do wglądu i poprawiania swoich danych. Administratorem danych osobowych jest  Zespół 

Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu. Administrator danych zapewnia ochronę 

podanych danych osobowych. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom 

uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażone zgody. 

* Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego  w przypadku wyłonienia jako 

laureata bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy  

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity  Dz. U. z 2006r.   

nr 90 poz. 631 z późn. zm.). 

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, 

danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca nauki uczestnika konkursu  

w  publikacji  na stronie internetowej ZSCKR w Chrobrzu lub prasie lokalnej. Niniejsza zgoda nie jest 

ograniczona czasowo ani terytorialnie. 

* Zaznaczyć właściwe……………………………….………………………………… 

                                                                                                                                Data i podpis nauczyciela  

. 
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Zgłoszenia będą akceptowane tylko w formie elektronicznej. 

Regulamin 

1. Konkurs jest dedykowany dla uczniów VIII klas szkół podstawowych. W konkursie 
biorą udział zespoły 2 osobowe. 

2. Cel konkursu - zachęcenie młodzieży do kultywowania tradycji kulinarnych ale 

także do zdobywania wiedzy na temat nowoczesnych produktów i technik 

kulinarnych. 

3.  Cele szczegółowe konkursu: 
1. Rozpowszechnianie potraw z naszego regionu. 
2. Propagowanie zdrowej żywności. 
3. Integracja społeczności szkolnych z różnych szkół województwa świętokrzyskiego. 
4. Eksponowanie umiejętności uczniów z różnych szkół. 
5. Propagowanie kształcenia zawodowego. 
6. Motywowanie uczniów do zdobywania wiedzy i umiejętności ponadprogramowych. 
7. Motywowanie nauczycieli do podtrzymywania tradycji regionalnych. 

 

4. Organizacja konkursu 

Organizatorem II Wojewódzkiego Międzyszkolnego Konkursu Kulinarnego „Potrawy  

z naszego regionu - Wielkanoc” jest: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 
im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu, ul. Parkowa 11; 28 - 425 Złota. Konkurs jest 
organizowany pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Świętokrzyskiego 
Kuratora Oświaty. 

 

5.  Przedmiot Konkursu 

 
Tematem Konkursu jest: przygotowanie  3 porcji potraw wielkanocnych. 
 
Konkurs składa się z dwóch etapów: 
 
I etap – kwalifikacja 
II etap – finał 
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Czas przeznaczony na wykonanie potraw, w każdym etapie, wynosi 120 minut łącznie  
z przygotowaniem stanowisk pracy. 

6. Przebieg konkursu 

Konkurs w I etapie (szkolnym) polega na wykonaniu 3 porcji potraw wielkanocnych na 
podstawie receptur, a także prezentacji dań oraz nagraniu 5-minutowego filmu 
dokumentującego przebieg etapu szkolnego i wykonaniu dobrej jakości zdjęcia 
prezentującego przygotowane potrawy, zapisanego w formacje jpg o rozdzielczości 800 x 600 
pikseli.  

Do kolejnego etapu konkursu szkoła zgłasza zwycięski zespół eliminacji etapu szkolnego za 
pomocą poczty elektronicznej na adres sekretariat@zsrchroberz.pl w terminie do 03 kwietnia  

2020 r. Do zgłoszenia należy dołączyć film, zdjęcie oraz receptury potraw sporządzone na 
komputerze, a także oświadczenia uczestników. W recepturze muszą być zastosowane 
następujące produkty: jaja, biała kiełbasa, buraki ćwikłowe. Każda receptura musi zawierać 
nazwę potrawy, wyszczególnione składniki z proporcjami na 3 porcje, opis sposobu 
wykonania. 

Organizatorzy, spośród zespołów zgłoszonych do II etapu konkursu, na podstawie analizy 
receptur, filmów i zdjęć, dokonują wyboru zespołów zakwalifikowanych do II etapu. Szkoły,  
z których  uczestnicy zakwalifikowali się do II etapu, zostaną poinformowane o tym fakcie 
oraz o godzinie rozpoczęcia II etapu, pocztą elektroniczną do 08 kwietnia 2020 r. 

Konkurs w II etapie (międzyszkolnym) polega na wykonaniu 3 porcji regionalnych potraw 
wielkanocnych z wykorzystaniem jaj, białej kiełbasy oraz buraków ćwikłowych na podstawie 
receptur, a także prezentacji dań. 

Organizatorzy zapewniają: 

- surowce wiodące jaja, białą kiełbasę, buraki ćwikłowe; pozostałe surowce każdy zespół 
zapewnia we własnym zakresie. 

- stanowiska pracy wyposażone w zlewozmywaki, stoły robocze, piekarniki elektryczne, płyty 
ceramiczne.  
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Podstawowy sprzęt gastronomiczny zapewnia ZSCKR w Chrobrzu. Sprzęt specjalistyczny 
zespół reprezentujący daną szkołę zabezpiecza we własnym zakresie. Od uczestników 
konkursu wymagana jest kompletna odzież ochronna. Koszty dojazdu uczestnicy pokrywają 
we własnym zakresie. 
  

 Wzór zgłoszenia na końcu regulaminu.  
 każde przysłane zgłoszenie zostanie potwierdzone odpowiedzią zwrotną 

Kontakt z ramienia organizatora 41 356 40 03 

 

7. Zasady oceniania 

Ocenie podlegać będzie: 
- wybór potrawy pod względem zgodności z tematem,                                                                
- cechy organoleptyczne, 
- sposób podania (naczynia, dekoracja potrawy, stołu),                                                     
- estetyka osób prezentujących potrawę, 
- prezentacja ustna o potrawie. 
 

Do Jury dołączą opiekunowie, którzy będą głosować w systemie tzw. „eurowizyjnym” 

Stoły do prezentacji potraw będą nakryte przez organizatorów tylko białymi obrusami. 

8. Nagrody 

Przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy za udział dla uczniów oraz ich opiekunów. 
 

9. Dokumentacja przebiegu konkursu 

Komisja Konkursowa ogłosi wyniki końcowe na podstawie protokołu z przebiegu konkursu. 
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ZGŁOSZENIE DO KONKURSU „Potrawy z naszego regionu – Wielkanoc” 

Nazwa szkoły………………...............................................................................................…….      

Nazwisko i imię opiekuna/opiekunów: 
1. .................................................................... 
 
2. ...................................................................... 
 
Telefon komórkowy opiekuna do kontaktu................................................................................. 
 
Nazwiska i imiona uczniów: 
1. ………………………………………..............   
 
2. ………………………………………............ 
 

RECEPTURA  

Nazwy potrawy  ………………………………………………………………………… 

Składniki potrawy na 3 porcje  ……………………………………………..…………… 

Sposób wykonania: 

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

    ………………………………. 

                                                  ( podpis opiekuna ) 

Zdjęcie potrawy można umieścić na końcu receptury. 


