V Międzyszkolny Konkurs Dietetyczny
dla Gimnazjalistów
Regulamin konkursu

Włoszczowa 2018

1.

1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im.
Stanisława Staszica we Włoszczowie
Koordynatorzy: Aneta Arabas (e-mail: anetto78@yahoo.com)
Lucyna Grzesińska (e-mail: lucynagrzes@interia.pl)

2. Uczestnikami mogą być uczniowie trzecich klas gimnazjów
3. Każda szkoła zgłasza zespół lub zespoły składające się z maksymalnie jednego
uczestnika.
4. Opiekunowie uczestników konkursu zgłaszają kartę uczestnika (załącznik nr 1) do dnia
16.05.2018r. na adres Organizatora Konkursu:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica
ul. Wiśniowa 23
29-100 Włoszczowa
tel./fax 41 39 42 777
e-mail: zsp3sekretariat@op.pl
6. W skład Komisji Konkursowej przedstawiciele ZSP Nr 3

2.

1.

CELE KONKURSU

Pobudzenie i rozwijanie zainteresowań i praktycznych umiejętności uczniów
związanych z przyszłym zawodem.

2.

Promocja talentów w zakresie dietetyki, zdrowego odżywiania.

3.

Inspirowanie uczniów do kreatywności i innowacyjności.

4.

Aktywizowanie współpracy pomiędzy szkołami.

5.

Promowanie zawodów gastronomicznych wśród uczniów kończących gimnazjum.

6.

Popularyzacja osiągnięć szkoły i uczniów w zakresie kształcenia zawodowego.

7.

Rozwijanie zainteresowań zawodowych wśród gimnazjalistów.

8.

Promowanie uczniów najbardziej utalentowanych.

9.

Integracja młodzieży.

10. Zaangażowanie osobiste uczniów w przyszłe życie zawodowe.

3.

1.

PRZEDMIOT KONKURSU

Wykonanie zdjęcia pt: „Mój ulubiony zdrowy posiłek”. Pracę należy wykonać w w
formacie zdjęcia . Należy podać również recepturę oraz sposób wykonania potrawy.
Pracę należy przesłać w wyznaczonym terminie komisji konkursowej do ZSP NR 3 we
Włoszczowie.

2.

Wykazanie się wiedzą z zakresu znajomości prawidłowego żywienia.

4.

KRYTERIA OCENY

1.

Ocena merytoryki, czyli jakości i znaczenia przekazanych informacji

2.

Atrakcyjność, oryginalność i własna inwencja twórcza podczas przygotowania
zdjęcia.

5.

PRZEBIEG KONKURSU

1.

Termin nadsyłania prac do 21 maja 2018r.

2.

Każdy uczeń zobowiązany jest do samodzielnego wykonania zadania

3.

Zadanie konkursowe:


Przygotowanie zdjęcia pod hasłem:
„ Mój ulubiony zdrowy posiłek”

4.

Decyzje komisji są wiążące i ostateczne.

5.

Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
(imię, nazwisko, adres) i publikację, bez odrębnego wynagrodzenia, zgłoszonych do
konkursu prac, zdjęć uczestników.

6.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty 25.05.2018 r. Szkoły zostaną powiadomione
pisemnie o wynikach. Rozdanie nagród odbędzie się podczas dni otwartych szkoły29.05.2018r.

6. NAGRODY

1.

O miejscu w konkursie decyduje liczba punktów.

2.

Tytuł laureata otrzymują uczniowie, którzy zajęli miejsca od 1 do 3.

3.

Laureaci konkursu otrzymają – dyplomy i nagrody rzeczowe, pozostali uczestnicy
konkursu – dyplomy.
7.

KWESTIE SPORNE

Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga organizator konkursu.
Pytania i wątpliwości należy kierować do: Anety Arabas lub Lucyny Grzesińskiej w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie, tel. 41 39 42 777
lub pod adresami: anetto78@yahoo.com, lucynagrzes@interia.pl
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu.

Załącznik nr 1
Karta zgłoszenia udziału doV Konkursu Dietetycznego dla Gimnazjalistów
edycja konkursu 2017/2018

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(Pełna nazwa szkoły)
Uczestnik/cy
Lp.

Nazwisko i imię

Nazwa szkoły

Klasa

1.

2.

Opiekun
Nazwisko i imię

Adres e-mail lub telefon kontaktowy

Oświadczam, że akceptuję regulamin V Konkursu Dietetycznego dla Gimnazjów.

…………………………
(miejscowość, data)

…………………………..
(podpis rodzica/opiekuna prawnego ucznia)

Uwagi:
Zgłoszenia prosimy kierować na formularzu zgłoszeniowym do dnia 15.05.2018r.
 pocztą na adres:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3
Ul. Wiśniowa 23
29-100 Włoszczowa
 osobiście do sekretariatu szkoły,
 lub na e-mail: anetto78@yahoo.com

