
                                                                                                                              Werynia, 14.03.2021r. 

    

     

 

Zaproszenie 

 

Serdecznie zapraszamy 

naszych uczniów klas 1-3 w zawodzie kucharz oraz technik żywienia i usług 

gastronomicznych 

do udziału w konkursie kulinarnym Diamentowa Patelnia  

pod hasłem „Nowalijki na polskim stole”. 

 

Konkurs odbędzie się w 25 marca 2021 roku w Zespole Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych 

w Weryni.  

Celem konkursu jest: 

• propagowanie zasad racjonalnego odżywiania i kultury jedzenia, 

• inspirowanie zainteresowań kulinarnych oraz rozwijanie pomysłowości uczniów, 

• tworzenie własnych receptur i modyfikowanie już istniejących,  

• kultywowanie tradycji kulinarnych naszego regionu, 

• rozwijanie i prezentację umiejętności kluczowych przydatnych  w pracy zawodowej, 

• wymiana przepisów i doświadczeń uczniów. 

 

GORĄCO ZAPRASZAMY 

Organizatorzy: Anna Tęcza, Anna Fitał 

Prosimy o potwierdzenie udziału do 21.03.2021r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regulamin konkursu 

 Diamentowa Patelnia  

pod hasłem „Nowalijki na polskim stole”. 

    

 

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni.  

2. Tematem konkursu jest  „Nowalijki na polskim stole”. 

3. W konkursie mogą brać udział uczniowie naszej szkoły zawodów o profilu 

gastronomicznym. 

3. Do konkursu  mogą się zgłosić tylko indywidualnie (jednoosobowo) uczniowie klas 1-3. 

4. Uczestnik konkursu przygotowuje koncepcję nakrycia stołu oraz potrawę. Potrawę 

uczniowie przygotowują wcześniej (w domu, ewentualnie podczas zajęć praktycznych) i 

przywożą ze sobą do szkoły. 

5.  Do konkursu należy zgłosić jedną potrawę (słodką lub słoną, zupę, zakąskę lub danie 

główne), do przygotowania której  użyto minimum dwa z wymienionych poniżej składników 

w ilości 40 % składu całej potrawy. Do przygotowania potrawy nie wolno używać składników 

zawierających konserwanty, wzmacniacze smaku, syntetyczne środki słodzące i barwniki. 

6. Do wykonania potrawy należy użyć dwa dowolne składniki: rzodkiewka, botwinka, natka 

koperku, natka pietruszki, kiełki np. brokuła, rzeżuchy, sałata, młode marchewki, cebulka 

dymka, ogórek świeży, pomidor lub papryka. 

7. Wymagane jest wcześniejsze wysłanie w formie elektronicznej receptury wykonanej 

potrawy (do wglądu komisji  konkursowej). Potrawy bez receptury nie mogą brać udziału w 

konkursie. 

8. Każda potrawa musi być przygotowana w ilości umożliwiającej degustację członkom jury. 

9. Podczas konkursu zadaniem uczestników będzie przygotowanie nakrycia, ekspedycja 

potrawy oraz jej prezentacja (omówienie składników, ewentualnie wymienienie odmiany 

surowca, sposobu przygotowania oraz jej walorów  zdrowotnych). 

10. Komisja Konkursowa dokona oceny potraw wg; 

a) zgodności z regulaminem ( 1-5 pkt.), 

b) walorów organoleptycznych    (1-5 pkt.), 

c) estetyki przygotowania  (1-5pkt.). 

d) pomysłowość, innowacyjność (1-5pkt), 

e) prezentacji potrawy (1-10). 



 

11. Podczas konkursu będzie możliwość korzystania z pracowni gastronomicznej w celu  

podgrzania tych potraw, które muszą być serwowane na ciepło. 

12. Za udział w konkursie uczestnicy otrzymają dyplomy i 30 punktów, a laureaci nagrody 

rzeczowe oraz 40 punktów.  

13. Zgłoszenie na zamieszczonym w piśmie formularzu należy przesłać w terminie do 

25.10.2020 roku  na adres anna.tecza@zswerynia.pl 

13. Konkurs odbędzie się 25.03.2021r. na jadalni w Zespole Szkół Agrotechniczno-

Ekonomicznych w Weryni. 

14. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz 

ZSA-E w Weryni oraz jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu. 

14. Organizatorzy konkursu dopuszczają możliwość zamiany jego zasad  lub terminu jeżeli 

będzie taka konieczność. 

 

 

Anna Tęcza                                                                                Zbigniew Bogacz  

koordynator konkursu                                                                   Dyrektor ZSA-E w Weryni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zgłoszenie do udziału w  Konkursie Diamentowa Patelnia pod hasłem 

 „Jesień na polskim stole”. 

 

1. Imię i nazwisko uczestnika: 

2. Klasa, zawód: 

3. Nazwa potrawy: 

4. Składniki: 

 

 

 

 

 

5. Sposób wykonania: 

 

 


