REGULAMIN KONKURSU
NAJŁADNIEJSZY STÓŁ OKOLICZNOŚCIOWY
Konkurs odbędzie się podczas trwania

LXIII Wystawy Stołów Okolicznościowych
w dniach 6 - 7 grudnia 2016 roku
Cele konkursu:
Głównym celem konkursu jest podsumowanie projektu edukacyjnego „Aranżacja
stołu okolicznościowego” realizowanego w klasach II i III TG, oraz:
 rozwijanie różnych zainteresowań uczniów,
 rozbudzanie postaw twórczych i kreatywnych,
 prezentacja zainteresowań uczniów,
 mobilizowanie do poszukiwania wiadomości korzystając z różnych źródeł,
 wykorzystanie wiadomości i umiejętności uzyskanych na różnych
przedmiotach, nie tylko zawodowych,
 rozwijanie umiejętności pracy w grupach.

Postanowienia ogólne:
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie Zespołu Szkół Gastronomicznych
UWAGA !!!
Prezentacja aranżacji stołu jest obowiązkowa dla uczniów klas II i III TG.

Organizatorzy konkursu:
Nauczycielki przedmiotów zawodowych:
mgr inż. Iwona Wolska,
mgr inż. Bożena Bocheńska,
Do obowiązków organizatorów należy:
 zapewnienie miejsca prezentacji uczestnikom konkursu
 zapewnienie prawidłowego przebiegu konkursu
 zapewnienie niezależnej komisji konkursowej
Uwaga
Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do usunięcia stoły z wystawy,
jeżeli nie zostanie on całkowicie wykonany (z wyjątkiem świeżych kwiatów)
w dniu przygotowania wystawy.

Postanowienia szczegółowe:
Konkurs przebiega w dwóch kategoriach:
 Najładniejszy Stół Świąteczny i Okolicznościowy
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 Najładniejszy Stół Niekonwencjonalny
Tematykę, kolor wiodący oraz wielkość stołu uczestnicy zgłaszają opiekunom
stołu do 15 listopada 2016r. Aranżacja stołu musi być skonsultowana
z opiekunem - nauczycielem do dnia 30 listopada 2016r. Opiekun stołu ma prawo
nie zgłosić stołu do konkursu, jeżeli uczniowie nie przedstawili gotowego
projektu do 30.11.16r. Opiekun stołu określa zakres prac związanych
z projektem edukacyjnym.
W aranżacji stołu należy umieścić wizytówkę wykonawców (klasa, imiona i
nazwiska wykonawców, imię i nazwisko opiekuna stołu) oraz kartę menu
dostosowaną do zastawy prezentowanej na stole).
Aranżację stołu okolicznościowego przygotowują uczniowie w grupach max. 4-ro
osobowych.
Uczestnicy konkursu mogą korzystać ze sprzętu szkolnego (stoły, bielizna,
zastawa stołowa) po wcześniejszym uzgodnieniu z opiekunami pracowni
zawodowych. Pozostały sprzęt należy zapewnić we własnym zakresie.

Finał konkursu:
Odbędzie się w ostatnim dniu trwania Wystawy Stołów Okolicznościowych, tj.
-7.12.2016r.

Kryteria oceniania prac konkursowych:

 Prawidłowość i staranność nakrycia 0 – 5pkt.
 Zgodność nakrycia z proponowanym menu 0 – 5pkt.
 Trafność doboru elementów dekoracyjnych do tematu stołu 0 – 5pkt.
 Ogólne wrażenie estetyczne 0 – 5pkt.

Nagrody:

I miejsce – dyplom i nagroda rzeczowa
II miejsce – dyplom i nagroda rzeczowa
III miejsce – dyplom i nagroda rzeczowa
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dodatkowe punkty z zachowania (wg
regulaminu) oraz dwie oceny cząstkowe wagi 4 z:
- przedmiotu realizowanego przez nauczyciela – opiekuna stołu
- przedmiotu zawodowego za zgodność nakrycia z proponowanym menu (klasy II
pracownia technologiczna, klasy III pracownia usług gastronomicznych.
Uwaga!!!
Dodatkowo informujemy, że uczniowie klas biorących obowiązkowo udział
w przygotowaniu aranżacji stołu na Wystawę Stołów Okolicznościowych, jeśli nie
wykonają aranżacji stołu otrzymują ocenę niedostateczną wagi 4 z przedmiotu:
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