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„ Ciastko na choinkę”
I.

Organizator:
Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi; osoba odpowiedzialna za organizację i
przeprowadzenie konkursu: Joanna Gadula

II.

Adresat konkursu:
Wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi.

III.

Cele konkursu:
- rozwijanie zainteresowań kulinarnych
- rozwijanie kreatywności, pasji
- promocja i kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia
- tworzenie świątecznego nastroju w Sali Konsumenckiej Warsztatu Szkolnego

IV.

Przedmiot oceny konkursowej:
Ocenie podlegać będą:
- wygląd ciastek- kształt, dekoracja, nawiązanie do tematu Świąt
- smak ciastek

- pomysłowość, oryginalność
- estetyka wykonania
Ciastka powieszone na choince będą dodatkowo podlegać ocenie publiczności.
Zostanie przeprowadzone głosowanie na najpiękniejsze ciastko wśród osób
odwiedzających salę konsumencką.

V.

Przebieg konkursu:
Eliminacje konkursowe przeprowadzi Szkolna Komisja Konkursowa, powołana
przez Dyrektora ZSG w Łodzi
Zadaniem uczestnika konkursu jest:
- pobranie formularza zgłoszeniowego, wypełnienie go i oddanie do organizatora
konkursu najpóźniej do 23.11.2018r.
- upieczenie 5 sztuk jednakowych ciasteczek o wymiarach : szerokość 8- 10 cm,
wysokość 8-15 cm, każde musi posiadać dziurkę umożliwiającą zawieszenie
ciastka na choince szkolnej
(rodzaj ciasta dowolny- ważne aby ciastka nadawały się do powieszenia na
choince. Proszę pamiętać że ciasto piernikowe trzeba wykonać z wyprzedzeniem,
nie na ostatnią chwilę)
- udekorowanie ciastek, dekoracje powinny nawiązywać do tematu Świąt Bożego
narodzenia
(rodzaj dekoracji dowolny)
-założenie na 2 z 5 ciastek tasiemki, sznurka umożliwiającego powieszenie na
choince
- sporządzenie krótkiego opisu ciasteczka: rodzaj ciasta, jakich składników użyto,
jak sporządzono, rodzaj użytej dekoracji (pamiętajcie o estetyce tego opisu)
- przyniesienie ciastek do szkoły w dniach 28-30.11.2018 do organizatora
konkursu ( 3 do degustacji dla jury i 2 do powieszenia na choince)
Komisja konkursowa dokona oceny organoleptycznej ciastek i wyłoni zwycięzców.

VI.

Terminarz konkursu i zgłaszanie uczestnictwa:
Zgłoszenie uczniów do konkursu – do 23.11.2018 - składanie wypełnionego
formularza zgłoszeniowego u organizatora konkursu
28-30.11.2018 – składanie prac konkursowych u organizatora konkursu
04.12.2018 – prace jury i przeprowadzenie oceny publiczności wśród gości Sali
konsumenckiej na najpiękniejsze ciastko na choince

VII. Nagrody:
Uczniowie, którzy zdobędą I, II, lub III miejsce otrzymają dyplomy oraz nagrody
rzeczowe. Zostanie przyznana również nagroda publiczności za najładniejsze
ciastko.
Termin i miejsce ogłoszenia wyników i wręczenia nagród zostanie podany
zainteresowanym najpóźniej do dnia 30.11.2018

VIII. Uwagi końcowe:
Wyniki zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu , w przypadku zbyt
małej ilości zgłoszeń ( co najmniej 5).
Joanna Gadula

