
 

                         
 
 

Zapraszamy uczniów klas VII i VIII do udziału w konkursie :  

 

Regulamin konkursu : 
 

1. Uczestnictwo w konkursie należy zgłosić do dnia 25.05.2020 na adres : j.cyran@onet.eu  

z informacją : imię i nazwisko uczestnika, klasa oraz nazwa szkoły. 

2. W terminie 25.05.2020 do 01.06.2020 przesłać na adres j.cyran@onet.eu zdjęcie przygotowanego 

samodzielnie deseru z wykorzystaniem jadalnych kwiatów. Do pracy należy dołączyć informację 

dotyczącą uczestnika (imię, nazwisko, nazwa szkoły) oraz składników jakie zostały wykorzystane  

do przygotowania potrawy. 
Uczestnik może wykonać dowolny- deser, ciasteczka, ciasto – udekorowane przy pomocy kwiatów jadalnych, np.: 

stokrotek ogrodowych, nasturcji, aksamitek, bratków ogrodowych, fiołków, płatków róży, goździków, lawendy, czerwonej 

koniczyny, chabrów, tulipanów, pelargonii, begonii.  

3. Desery należy przygotować w domu, z zakupionych przez siebie produktów. 

4. Uczestnik może przesłać maksymalnie 3 zdjęcia potrawy, na jednym z nich musi być widoczna osoba, 

która ją przygotowała. 

5. Jeden uczestnik może zgłosić tylko jeden deser do konkursu.  

6. Jury dokona oceny przesłanych potraw w oparciu o następujące kryteria : 

1) Spełnienie wymogów określonych regulaminem – 0-10 pkt. 
- przesłanie 3 zdjęć wg wymogów – 5 pkt. 
- zgłoszenie jednego wyrobu, tj. deseru, wypieku – 5 pkt. 

2)   Oryginalność i pomysłowość dekoracji oraz sposób podania – 0-20 pkt.  
- dobór kwiatów – 0-5 pkt. 
- dobór kolorystyczny kwiatów do wyrobu – 0-5 pkt. 
- dobór zastawy do podania – 0-5 pkt. 
- pomysłowość ułożenia i skomponowania wyrobu wraz z dekoracją – 0-5 pkt. 

3)   Ogólny wygląd i estetyka podania – 0-10 pkt.  
- estetyczny wygląd – 0-5 pkt. 
- estetyka zaprezentowania – 0-5 pkt. 

7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie szkoły www.zs-wysoka.pl w dniu 03.06.2020  
8. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy potwierdzające uczestnictwo w konkursie, zdobywcy  

1-3 miejsca otrzymają ponadto nagrody rzeczowe. 
9. Nagrody i dyplomy zostaną przekazane do szkół. 

 
Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki zawarte w regulaminie 
konkursu oraz na publikację zdjęć z podaniem imienia, nazwiska i nazwy szkoły. 
Dane uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celach konkursowych. 
Dodatkowe pytania proszę kierować na adres j.cyran@onet.eu.  
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