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Regulamin i terminarz Powiatowego Konkursu Kulinarnego  

„Smaki kurpiowszczyzny – Wyszkowski Młodzieżowy Szef Kuchni” 

 

1. Organizatorami Powiatowego Konkursu Kulinarnego „Smaki kurpiowszczyzny – 

Wyszkowski Młodzieżowy Szef Kuchni” zwanego dalej Konkursem są: 

- Powiat Wyszkowski/Starostwo Powiatowe w Wyszkowie 

- Zespół Szkół Nr1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie.  

2. Konkurs odbędzie się w dniu 01 kwietnia 2020 r. o godz. 9.00 w Zespole Szkół nr 1 

im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie, ul Świętojańska 89.  

Rejestracja uczestników od godz. 9.00 

3. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwać będzie 5 osobowa niezależna 

komisja konkursowa w następującym składzie: 

 Przewodniczący Jury 

 Trzech jurorów degustacyjnych 

 Juror techniczny 

Zasady konkursu: 

4. Głównym celem konkursu jest: 

 popularyzacja zawodów branży gastronomicznej, 

 doskonalenie umiejętności kulinarnych, rozbudzenie kreatywności uczniów, 

 podniesienie poziomu kształcenia zawodowego, 

 kształtowanie wśród uczniów postawy uczciwej rywalizacji, 

 wymiana doświadczeń pomiędzy szkołami oraz instytucjami pozaszkolnymi. 

5. Przedmiotem konkursu jest wykonanie 6 porcji przekąski gorącej z wykorzystaniem: 

jaj i buraków. 

6. Ocenie podlegać będzie również prezentacja dania poparta wiedzą z zakresu tematyki 

wiodącej.  

7. Organizatorzy zapewniają w/w surowce wynikające z tematyki Konkursu. 

Pozostałe surowce każda drużyna zabezpiecza we własnym zakresie.  

Nie wolno stosować przygotowanych wcześniej uformowanych półproduktów oraz 

wykonanych wcześniej dekoracji. 

8. Organizatorzy zapewniają stanowiska pracy wyposażone w: zlewozmywaki, blaty 

robocze, piekarniki elektryczne i płyty ceramiczne. Podstawowy sprzęt 

gastronomiczny każda drużyna zabezpiecza we własnym zakresie. 

9. Uczniowie startują w Konkursie w zespołach dwuosobowych. Każda szkoła 

uczestnicząca w Konkursie może wystawić jeden Zespół.  

10. W Konkursie może uczestniczyć maksymalnie 8 drużyn. O dopuszczeniu do udziału  

w Konkursie decyduje kolejność i poprawność zgłoszeń. 
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11. Czas przeznaczony na wykonanie potrawy wynosi 60 minut. Czas ten zawiera także 

przygotowanie stanowisk pracy. Przekroczenie czasu wykonania zadania 

konkursowego skutkuje punktami karnymi.  

12. Od uczestników Konkursu wymagana jest kompletna odzież ochronna. 

13. Zgłoszenie do Konkursu odbywa się na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym 

Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu, który powinien być przesłany na adres 

zs1@zs1wyszkow.edu.pl, w terminie do dnia 16 marca 2020 r., do godz. 15.00 wraz  

z oświadczeniami uczestników/prawnych opiekunów uczestników Konkursu, 

stanowiącymi odpowiednio Załączniki Nr 2 i 3 do niniejszego Regulaminu. 

14. Formularz Przygotowania Przepisu na Konkurs, stanowiący Załącznik Nr 4 do 

niniejszego Regulaminu należy przesłać na adres zs1@zs1wyszkow.edu.pl  

w terminie do dnia 20 marca 2020 r. 

15. Organizatorzy przewidują w Konkursie atrakcyjne nagrody rzeczowe. 

16. Przed udziałem w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się  z Regulaminem. 

Dokonanie zgłoszenia do Konkursu będzie traktowane równoznaczne z zapoznaniem 

się z Regulaminem oraz jego akceptacją. 

17. Nauczyciel opiekun oddelegowany przez Szkołę odpowiada za powierzonych mu 

uczniów w dniu Konkursu. Koszt przejazdu pokrywa szkoła zgłaszająca uczestników. 

18. W kwestiach nieobjętych zapisami niniejszego regulaminu o rozstrzygnięciu 

każdorazowo decydują Organizatorzy Konkursu. 

 

 

 

 

Osoby do kontaktów bezpośrednich z ramienia organizatora: 

1. Sekretariat Szkoły tel. 29 742 54 27, 29 642 90 30  e-mail: zs1@zs1wyszkow.edu.pl 

2. Ewelina Sieńkowska 509 793 042: esienkowska@zs1wyszkow.edu.pl   
 

 

 

 

 

 

 

mailto:zs1@zs1wyszkow.edu.pl
mailto:zs1@zs1wyszkow.edu.pl
mailto:zs1@zs1wyszkow.edu.pl
mailto:esienkowska@zs1wyszkow.edu.pl
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

Formularz zgłoszeniowy do Powiatowego Konkursu Kulinarnego  

„Smaki kurpiowszczyzny – Wyszkowski Młodzieżowy Szef Kuchni” 

 

organizowanego w dniu 01 kwietnia 2020 r.  

w Zespole Szkół nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie 

 

 

 

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

2. Adres szkoły …………………………………………………………….… 

                     ……………………………………………………………… 

3. Telefon do kontaktu ………………………………………………………. 

4. Skład Zespołu 1) kapitan-………………………………………………… 

2) pomocnik- …………………………………………..… 

5. Nazwisko i imię opiekuna zespołu ………………………………………… 

 

 

 

 

…………………………………………………. 

                  Podpis i pieczęć Dyrektora 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu 
 

OŚWIADCZENIE  
 Wyrażam zgodę na uczestnictwo dziecka (imię i nazwisko): 

 

………………………………………………………………………………………………………….., 

którego jestem rodzicem/przedstawicielem ustawowym, 

w Powiatowym Konkursie Kulinarnym  

„Smaki kurpiowszczyzny – Wyszkowski Młodzieżowy Szef Kuchni”  

organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Wyszkowie 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego 

dziecka zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez Starostę Powiatu Wyszkowskiego w celu 

organizacji Powiatowego Konkursu Kulinarnego „Smaki kurpiowszczyzny – Wyszkowski 

Młodzieżowy Szef Kuchni”. 

    Wyrażam zgodę na utrwalanie przez Starostę Powiatu Wyszkowskiego (ADO) wizerunku 

mojego dziecka oraz na jego wykorzystywanie, w tym na bezpłatne rozpowszechnianie, 

w szczególności na stronie internetowej ADO, a także w mediach, gablotach, kronikach, portalach 

społecznościowych prowadzonych przez Starostwo oraz materiałach informacyjnych tworzonych 

przez ADO - w celu informacyjnym o działaniach Starostwa Powiatowego w Wyszkowie.  

 Potwierdzam, że zapoznałam/em się z Regulaminem i terminarzem Powiatowego Konkursu 

Kulinarnego „Smaki kurpiowszczyzny – Wyszkowski Młodzieżowy Szef Kuchni” i akceptuję jego 

warunki. 

 

 

(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna 

prawnego uczestnika) 

 

 

 (data i czytelny podpis uczestnika) 

Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka zawarte w formularzu zgłoszeniowym 

są przetwarzane w celu organizacji XXI Powiatowego Przeglądu Kolęd i Pastorałek Wyszków. 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Wyszkowskiego,  

Al. Róż 2, 07-200 Wyszków.  

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania oraz wycofania zgody na przetwarzanie, bez wpływu na zgodność przetwarzania 

z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem przed jej 

cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - PUODO 

https://uodo.gov.pl/, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu 

 

 Powiatowy Konkurs Kulinarny  

„Smaki kurpiowszczyzny – Wyszkowski Młodzieżowy Szef Kuchni” 

organizowany przez Starostwo Powiatowe w Wyszkowie 

 

OŚWIADCZENIE  
   

…………………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko pełnoletniego uczestnika Konkursu 

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu 

zgłoszeniowym przez Starostę Powiatu Wyszkowskiego w celu organizacji Powiatowego Konkursu 

Kulinarnego „Smaki kurpiowszczyzny – Wyszkowski Młodzieżowy Szef Kuchni” 

   Wyrażam zgodę na utrwalanie przez Starostę Powiatu Wyszkowskiego (ADO) mojego 

wizerunku oraz na jego wykorzystywanie, w tym na bezpłatne rozpowszechnianie, w szczególności na 

stronie internetowej ADO, a także w mediach, gablotach, kronikach, portalach społecznościowych 

prowadzonych przez Starostwo oraz materiałach informacyjnych tworzonych przez ADO - w celu 

informacyjnym o działaniach Starostwa Powiatowego w Wyszkowie.  

 Potwierdzam, że zapoznałam/em się z Regulaminem i terminarzem Powiatowego Konkursu 

Kulinarnego „Smaki kurpiowszczyzny – Wyszkowski Młodzieżowy Szef Kuchni” i akceptuję jego 

warunki. 

 

 (data i czytelny podpis uczestnika) 

 

Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka zawarte w formularzu zgłoszeniowym 

są przetwarzane w celu organizacji XXI Powiatowego Przeglądu Kolęd i Pastorałek Wyszków 2020. 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Wyszkowskiego, Al. Róż 2, 

07-200 Wyszków. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania oraz wycofania zgody na przetwarzanie, bez wpływu na zgodność przetwarzania 

z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem przed jej 

cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - PUODO 

https://uodo.gov.pl/, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 



                                                                                                                                        

 

6 
 

 
Załącznik nr 4 do Regulaminu 

 

Formularz Przygotowania Przepisu na Powiatowy Konkurs Kulinarny  

„Smaki kurpiowszczyzny – Wyszkowski Młodzieżowy Szef Kuchni” 

 

Formularz powinien zawierać: 

 Nazwa potrawy 

 Normatyw surowcowy na 6 porcji 

 Sposób wykonania potrawy  

 Ewentualnie zdjęcie potrawy 

 


