
Regulamin 

Międzyszkolnego Konkursu 

na 

„Pasjonata sztuki kelnerskiej” 

 

Organizator - Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie,  

ul. Reformacka 13 

Współorganizator - Hotel Kozak w Chełmie, 

 ul. Hrubieszowska 37 

 

Regulamin określa: adresatów, cel konkursu, tematykę, etapy, czas trwania, warunki 

uczestnictwa w konkursie, termin zgłoszenia, sposób oceny uczestników, skład komisji 

konkursowej, formy ogłaszania konkursu oraz nagrody. 

 

1. Adresatami są uczniowie szkół kształcący się w następujących zawodach:  

 kelner,  

 technik żywienia i gospodarstwa domowego,  

 technik organizacji usług gastronomicznych,  

 technik żywienia i usług gastronomicznych,  

 kucharz,  

 technik hotelarstwa.  

 

2. Celem konkursu jest: 

 upowszechnianie wiedzy nt. zasad obsługi konsumenta,  

 podnoszenie poziomu wiadomości i umiejętności z zakresu zasad nakrycia i dekoracji 

stołów oraz metod obsługi gości,  

 odkrywanie pasji i rozwijanie uzdolnień zawodowych,  

 rozwijanie potencjału intelektualnego uczniów oraz ich umiejętności praktycznych,  

 pobudzanie wyobraźni i motywowanie do aktywnego myślenia,  

 stwarzanie okazji do wymiany doświadczeń związanych ze sztuką kelnerską,   

 propagowanie zawodu kelnera w środowisku szkolnym i lokalnym.  



 

3. Tematyka konkursu dotyczy: 

 wiadomości i umiejętności praktycznych z zakresu obsługi konsumenta,  

 dekoracji stołu, 

 zasad doboru zastawy stołowej do zaproponowanego menu, 

 sposobu nakrycia stołu, 

 metod obsługi konsumenta. 

 

4. Etapy konkursu: 

I – test złożony z 30 pytań dotyczących pracy kelnera, 

II – wykonanie zadania praktycznego związanego z dekoracją i nakryciem stołu do 

wskazanego menu oraz podaniem dań. 

 

5. Etap I - odbędzie się dnia 27.02.2015r. w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich 

w Chełmie, przy ul. Reformackiej 13. Rozpoczęcie o godzinie 10
00

 

Etap II – odbędzie się 1.03.2015r.  podczas Weselnych Dni Otwartych w Hotelu Kozak, przy 

ul. Hrubieszowskiej 37. Rozpoczęcie o godzinie 11
00

 

 

6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie chęci udziału drogą mailową na adres 

zsz4@zsz4.chelm.pl lub zsgihchelm@wp.pl i podanie informacji wskazanych w karcie 

zgłoszeniowej dołączonej do regulaminu. W tytule wiadomości mailowej należy zapisać: 

„Konkurs – J. Juszczak”. 

Dokonanie zgłoszenia będzie rozumiane jako zapoznanie się z Regulaminem oraz jego 

akceptacja. 

 

7. Termin zgłoszenia uczniów mija 26.02.2015r. 

 

8. Tytuł „Pasjonata sztuki kelnerskiej” otrzymuje uczeń, który zgromadzi największą  

liczbę punktów z etapu I i II.  

 

9. W skład Jury wejdą: właściciel Hotelu Kozak, nauczyciele przedmiotów zawodowych, 

przedstawiciele mediów oraz firm zgłoszonych do udziału w Weselnych Dniach Otwartych 

w Hotelu Kozak.  

 

mailto:zsz4@zsz4.chelm.pl
mailto:zsgihchelm@wp.pl


10. Formy ogłoszenia konkursu:  

 zamieszczenie Regulaminu konkursu na stronie internetowej Zespołu Szkół 

Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie,  

 przesłanie regulaminu na adresy mailowe szkół, 

 informacja w mediach lokalnych.  

 

11. Główną nagrodą są warsztaty szkoleniowe, zaproszenia na uroczystą kolację oraz 

pamiątkowe puchary. Fundatorem nagród jest Hotel Kozak. Uczestnicy otrzymają także 

dyplomy. 

 

12. Pytania odnośnie przebiegu konkursu prosimy kierować do p. Joanny Juszczak na adres 

mailowy sjoanna@vp.pl lub telefonicznie pod nr 507739320. 

 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji danych osobowych i zdjęć 

wykonywanych w trakcie przebiegu konkursu. 

 

 

 

 

Organizatorzy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Karta zgłoszeniowa 

Międzyszkolny Konkurs 

na 

„Pasjonata sztuki kelnerskiej” 

                                      

nazwa szkoły 

 

 

adres 

 

 

e-mail 

 

 

tel. 

 

 

nazwisko i imię 

ucznia 

 

 

zawód 

 

 

nazwisko i imię 

opiekuna 

 

 

e-mail 

 

 

tel. 

 

 

 


