Regulamin szkolnego konkursu

Aranżacje stołów wigilijnych
1. Organizatorem głównym konkursu jest Zespół Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w

Sochaczewie - zespół nauczycieli przedmiotów gastronomicznych.
2. Konkurs rozpoczyna się 20.12. 2021 r. i będzie trwał do 09.01.2022 r.
3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
4. Celem konkursu jest:


rozwijanie wrażliwości estetycznej;



dokonywanie oceny własnych umiejętności;



rozwijanie zainteresowań wśród uczniów;



rozbudzenie inicjatywy i pomysłowości.



kultywowanie polskich tradycji świąt Bożego Narodzenia

5. Konkurs skierowany jest do uczniów klas liceum i technikum z Zespołu Szkół im. Jarosława

Iwaszkiewicza w Sochaczewie.
6. Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie przez uczestnika nakrycia stołu dla

czterech osób z dekoracją bożonarodzeniową oraz wykonanie zdjęcia i przesłanie ich na adres
mailowy: kstrzalkowskabonat@gmail.com do dnia 09 stycznia 2022.
7. Prace konkursowe muszą być wykonane samodzielnie i indywidualnie, nigdzie wcześniej

niepublikowane i nieprzedstawiane na innych konkursach. Na zdjęciu musi być widoczna
wizytówka z danymi uczestnika ustawiona na stole konkursowym.
8. Zdjęcia (mogą być od 2 do 4) powinny być czytelne i przedstawiać cały projekt nakrycia

stołu. W nazwie pliku należy umieścić "Konkurs aranżacji stołów", a w treści wiadomości
imię i nazwisko oraz klasę uczestnika.
9. Uczestnik konkursu składa tylko jedną pracę konkursową.

10. Nakrycie stołu powinno zawierać: ułożenie bielizny stołowej, ustawienie zastawy stołowej dla

czterech osób oraz elementy dekoracyjne związane ze świętami bożonarodzeniowymi.
11. Organizator udostępni w formie załącznika - poradnik z zasadami nakrycia stołu.
12. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu przez Organizatora

komisja konkursowa.
13. Kryteria przyznawania punktów:


zgodność z tematem konkursu - 5 punktów



kreatywność - 5 punktów



kompozycja dodatków dekoracyjnych - 5 punktów



prawidłowe zastosowanie zastawy stołowej zgodnie z załącznikiem - 5 punktów

14. Zwycięży uczestnik który otrzyma największą liczbę punktów. W przypadku takiej samej

liczby punktów decyzję rozstrzygającą podejmie komisja.
15. Uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe.
16. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą elektroniczną w ciągu 14 dni ro-

boczych od zakończenia konkursu.
17. Nagrody zostaną wręczone Laureatom Konkursu podczas spotkania, które odbędzie się w ter-

minie wyznaczonym przez Organizatora.
18. W przypadku braku możliwości zorganizowania spotkania lub braku możliwości uczestnictwa

Laureata w planowanym rozdaniu nagród, otrzymana nagroda zostanie przekazania wraz ze
świadectwem szkolnym.
19. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.
20. Prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora i nie będą zwracane.

