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REGULAMIN 
I OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU GASTRONOMICZNEGO im. Zbigniewa Kopyckiego 

„KUCHNIA ROŚLINNA” 

EDYCJA „Na tyczce” 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Gastronomicznego im. Zbigniewa Kopyckiego „Kuchnia roślinna” 
jest Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi, ul. Henryka Sienkiewicza 88 przy wsparciu instytucji, firm 
i absolwentów współpracujących ze szkołą. 

2. Partnerami strategicznymi są: Polska Akademia Sztuki Kulinarnej, Selgros Cash&Carry, restauracja 
Rybakówka. 

3. Konkurs odbywa się w kategoriach: 

 Kuchnia wegetariańska: sporządzenie wegetariańskiego dania gorącego z wykorzystaniem warzyw 

strączkowych na podstawie autorskiej receptury, 

 Carving: wykonanie pracy w wybranych polskich warzywach jesiennych o tematyce propagującej zdrowy 

styl życia. 

4. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół kształcących w zawodach gastronomicznych. 

 W kategorii Kuchnia wegetariańska uczniowie startują w dwuosobowych zespołach (obaj uczniowie 

muszą uczęszczać do tej samej szkoły/zespołu szkół). 

 W kategorii Carving uczniowie startują indywidualnie. 

W każdej kategorii uczestnicy konkursu są oceniani osobno. Szkoła może zgłosić uczestników w jednej 

wybranej kategorii konkursu lub w obu. 

5. Konkurs organizowany jest w formie hybrydowej: eliminacje przebiegają w formie zdalnej, zaś finał 

stacjonarnie z siedzibie organizatora. 

6. Terminarz konkursu: 

 Zgłoszenia na drukach (w załącznikach) wraz z oświadczeniem przyjmowane są drogą mailową na adres: 

kuchniaroslinna@zsg.elodz.edu.pl do 30.09.2021 r. 

 Ocena nadesłanych zgłoszeń: 01 – 10.10.2021 r. 

 Ogłoszenie listy uczniów zakwalifikowanych na do finału nastąpi 11.10.2021 r. na stronie internetowej 

Organizatora www.gastronomik.edu.pl; informacja zostanie również przesłana na adres mailowy podany 

w zgłoszeniu. 

 Finał odbędzie się 27.10.2021 r. w Zespole Szkół Gastronomicznych w Łodzi. 

http://www.gastronomik.edu.pl/
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7. Przesłanie zgłoszenia i oświadczenia stanowi jednoczesne zgłoszenie ucznia/zespołu do konkursu 

i akceptację regulaminu. 

8. Uczestnik/zespół, który uzyska największą ilość punktów zostanie zwycięzcą konkursu w odpowiedniej 

kategorii. 

9. Za udział w konkursie uczestnicy i ich opiekunowie otrzymują dyplomy, a laureaci nagrody rzeczowe.  

10. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej gali podsumowującej pierwszą edycję konkursu 

zorganizowanej w dniu konkursu. 

11. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt, naczynia i rzeczy osobiste uczestników 

i opiekunów. 

12. Załączniki nr 4 i 5 (wykazy dostępnych surowców i sprzętu) zostaną opublikowane na stronie internetowej 

organizatora w późniejszym terminie. 

13. Osobą do kontaktu w sprawie konkursu jest wicedyrektor ds. zawodowych Klaudia Balcerowska, e-mail: 

klaudiabalcerowska@zsg.elodz.edu.pl, tel. 606 194 791. 

II. Cele konkursu 

1. Doskonalenie umiejętności kulinarnych i carvingowych. 

2. Propagowanie różnorodności surowców roślinnych i potraw wegetariańskich. 

3. Promowanie racjonalnego sposobu odżywiania oraz elementów zarządzania środowiskowego. 

4. Rozwijanie zawodowych zainteresowań uczniów. 

5. Rozbudzanie kreatywności, inicjatywności i umiejętności poszukiwania nowatorskich rozwiązań. 

6. Integracja szkół gastronomicznych. 

III. Regulamin konkursu w kategorii: Kuchnia wegetariańska 

1. Zadaniem konkursowym jest sporządzenie gorącego dania wegetariańskiego z wykorzystaniem warzyw 

strączkowych na podstawie autorskiej receptury. Potrawy mogą zawierać mleko i jego przetwory oraz jaja 

pod warunkiem, że te surowce nie są składnikami głównymi dania konkursowego. 

2. Zgłoszenie do konkursu:  

Uczestnicy (zespoły 2-osobowe) wraz ze zgłoszeniem (załącznik nr 1) przesyłają: 

 recepturę dania konkursowego z normatywem surowcowym na 3 porcje, 

 zdjęcie 1 porcji dania gotowego po podania, 

 oświadczenie uczestnika konkursu (załącznik nr 3) odręcznie podpisane przez ucznia pełnoletniego lub 

przez opiekuna prawnego w przypadku uczniów niepełnoletnich. 

3. W eliminacjach może wziąć udział więcej niż jedna drużyna z tej samej szkoły. 

4. Oceny nadesłanych zgłoszeń dokonuje jury konkursu. 

5. Ocenie w eliminacjach podlega: 

 receptura (wykorzystanie surowców, kreatywność): 0 – 10 punktów 

 zastosowanie technik kulinarnych: 0 – 10 punktów 

 sposób ekspedycji (aranżacja dania, dobór zastawy): 0 – 10 punków 

 nawiązanie do tematu edycji konkursu: 0 – 5 punktów 

6. W wyniku eliminacji zostanie wyłonionych 5 drużyn finałowych, które uzyskają największą liczbę punktów. 

7. Uczestnicy finału przygotowują 3 porcje dania konkursowego zgodnie z przesłaną recepturą i podają 

jednoporcjowo. 

8. Czas na wykonanie zadania wynosi 180 minut. 
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9. Uczestnicy przystępują do wykonania zadania we własnej kompletnej i czystej odzieży ochronnej. Brak 

odzieży ochronnej oznacza dyskwalifikację zawodnika. 

10. Uczestnicy mogą korzystać z surowców zapewnionych przez Organizatora wymienionych w załączniku nr 4 

lub surowców własnych. 

11. Finał odbywa się w pracowniach technologicznych w siedzibie Organizatora. W trakcie konkursu 

w pracowniach mogą przebywać wyłącznie uczestnicy i członkowie jury technicznego. Stanowiska robocze są 

wyposażone w sprzęt i urządzenia gastronomiczne wymienione w załączniku nr 5. 

12. Uczestnicy oceniani są przez jury techniczne oraz przez jury degustacyjne na podstawie kart oceny. 

13. Praca eliminacyjna przesłana w formie zdjęć wraz ze zgłoszeniem, w finale nie jest brana pod uwagę. 

14. Ocenie przez jury techniczne podlega: 

 przygotowanie stanowiska pracy: 0 – 5 punktów 

 prawidłowość zastosowania technik kulinarnych: 0 – 10 punktów 

 gospodarka surowcami: 0 – 5 punków 

 higiena pracy: 0 – 10 punków 

15. Ocenie przez jury degustacyjne podlega: 

 wygląd potrawy: 0 – 10 punktów 

 aromat potrawy: 0 – 5 punktów 

 smak potrawy: 0 – 10 punków 

 sposób wykorzystania warzywa strączkowego: 0 – 5 punktów 

IV. Regulamin konkursu w kategorii: Carving 

1. Zadaniem konkursowym jest zaprezentowanie swojego dorobku carvingowego (eliminacje) oraz wykonanie 

rzeźby w wybranych polskich warzywach jesiennych o tematyce propagującej zdrowy styl życia i nawiązaniu 

do tematu edycji “Na tyczce” (finał). 

2. Zgłoszenie do konkursu:  

Uczestnicy wraz ze zgłoszeniem (załącznik nr 2) przesyłają: 

 3-5 zdjęć pokazujących prace uczestnika, pozwalających na ocenę jego umiejętności carvingowych; 

temat prac nie musi być związany z tematem konkursu, 

 oświadczenie uczestnika konkursu (załącznik nr 3) odręcznie podpisane przez ucznia pełnoletniego lub 

przez opiekuna prawnego w przypadku uczniów niepełnoletnich. 

3. W eliminacjach może wziąć udział więcej niż jeden uczestnik z tej samej szkoły. 

4. Oceny nadesłanych zgłoszeń dokonuje jury konkursu. 

5. Ocenie w eliminacjach podlega: 

 Użyte techniki (rzeźba, płaskorzeźba, grafika): 0 – 20 punktów  

 Różnorodność cięć, motywów na pracy: 0 – 15 punktów.  

 Staranność cięć (brak wyrwanych, brakujących elementów): 0 – 15 punktów. 

 Trudność cięć: 0 – 15 punktów. 

 Wrażenie artystyczne: 0 – 15 punktów 

6. W wyniku eliminacji zostanie wyłonionych 5 finalistów, którzy uzyskają największą liczbę punktów. 

7. Finaliści wykonują w czasie konkursu pracę w wybranych polskich warzywach jesiennych o tematyce 

propagującej zdrowy styl życia i eksponującej temat edycji “Na tyczce”. 

8. Czas na wykonanie zadania i jego ekspozycję wynosi 180 minut. 

9. Uczestnicy przystępują do finału w ochronnej odzieży gastronomicznej. 
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10. Organizator nie zapewnia surowców, sprzętu, spryskiwaczy ani elementów dekoracyjnych do ekspozycji prac. 

Uczestnicy mogą wykorzystać surowce określone w załączniku nr 4. 

11. Surowce przywiezione przez uczestników nie mogą być przygotowane wcześniej (zaczęta praca, cięcia itd.). 

Gdy taka sytuacja będzie miała miejsce zawodnik zostanie zdyskwalifikowany. 

12. Finał odbywa się w sali konkursowej w siedzibie Organizatora. W trakcie konkursu w sali konkursowej mogą 

przebywać wyłącznie uczestnicy i członkowie jury technicznego. 

13. Używanie sztucznych substancji barwiących do upiększania prac jest niedopuszczalne. 

14. Uczestnicy oceniani są przez jury techniczne na podstawie kart oceny. 

15. W finale oceniana jest praca wykonana na miejscu. 

16. Ocenie przez jury techniczne podlega: 

 Wyeksponowanie tematu przewodniego na pracy (pomysłowość, kreatywność, wrażenie artystyczne): 

0 – 20 punktów.   

 Użyte techniki (rzeźba, płaskorzeźba, grafika): 0 – 20 punktów  

 Ilość cięć, motywów na pracy: 0 – 15 punktów. 

 Staranność cięć (brak wyrwanych, brakujących elementów): 0 – 15 punktów. 

 Trudność cięć: 0 – 15 punktów.  

17. Prace wykonane podczas konkursu zostają u Organizatora. Uczestnicy zabierają dekoracje i materiały 

ekspozycyjne. 

 


