
 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3  

w Końskich  

zaprasza na  

VI Powiatowy Konkurs Kulinarny  

MasterChef 



Regulamin VI Powiatowego Konkursu Kulinarnego  

MasterChef 

1. Postanowienia ogólne. 

1.1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywać się będzie konkurs 

kulinarny. 

1.2 Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich. 

1.3. Patronat nad konkursem objęło Starostwo Powiatowe w Końskich. 

2. Uczestnicy konkursu. 

Konkurs jest skierowany do uczniów klas VIII klas szkół podstawowych na terenie 

powiatu koneckiego. 

3. Cel konkursu. 

3.1 Rozpowszechnianie wśród młodzieży zasad prawidłowego odżywiania, 

3.2 Uświadamianie roli żywienia w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym. 

3.3 Rozbudzanie zamiłowania do zawodów gastronomicznych. 

3.4 Promowanie talentów kulinarnych uczniów szkół gimnazjalnych i podstawowych. 

4. Przedmiotem konkursu przesłanie nagrania z gotowania popisowego dania. Może to być: 

przystawka, danie główne, deser czy danie śniadaniowe. Poza samym procesem wykonania, 

uczestnik powinien opowiedzieć co wykonuje oraz dlaczego wybrał daną potrawę 

5. Ze względu na sytuację epidemiologiczną organizator zmienia formę konkursu na 

wirtualną. 

6. Każdy uczestnik przesyła jedno nagranie. Nie zezwala się na wykonywanie fotomontaży – 

łączenia elementów pochodzących z innych źródeł niż autorskie nagranie uczestnika. 

7. Osoby chętne do udziału w konkursie proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego 

(załącznik 1) do dnia 07 maja 2021 na adres mailowy: sekretariat@ekonomik-konskie.pl lub 

konieczna.a@gmail.com. 

8. Nagrany film wraz z podpisanym oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych 

osobowych (załącznik 2) należy przesłać drogą mailową (na adres konieczna.a@gmail.com) 

bądź na nośniku (płycie) CD w formacie avi, mpeg4 lub mp4 na adres:  

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich 

Ul. Piłsudskiego 68 

26-200 Końskie  

z dopiskiem „Konkurs kulinarny MasterChef”  

Termin nadsyłania prac do dnia 26.05.2021 
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9. Ogłoszenie wyników nastąpi 31.05.2021 na stronie internetowej Organizatora oraz na 

profilu na portalu Facebook.  

10. Nagrody i dyplomy zostaną przekazane do szkoły uczestnika po wcześniejszej konsultacji 

z opiekunem uczestnika. 

11. Jury powołane przez Organizatora oceniać będzie:  

  dobór potrawy 

  techniki wykonania, 

  wartości odżywczej, 

  oryginalności i pomysłowości 

  estetyki i sposobu podania 

 ilość pracy włożonej w powstanie dania 

7.2 Wyniki ogłoszone będą bezpośrednio po zakończeniu konkursu. 

12. Ewentualne pytania i wątpliwości należy kierować do organizatorów konkursu 

(p. Eweliny Ciszek – tel. 604781469, p. Anny Koniecznej-Milcarz – tel. 79372342) 

13. Wszystkie kwestie sporne rozstrzygają organizatorzy konkursu. 

  Organizatorzy 

  

 


