
Regulamin konkursu 

„Domek z piernika” 
 

I. ORGANIZATORZY 
 

Organizator Konkursu : 
Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim.  
  

II. CEL KONKURSU 
 

  
Celem Konkursu jest:  

1. zainteresowanie uczniów doskonaleniem umiejętności cukierniczych,  
2. rozwijanie kompetencji inicjatywności i przedsiębiorczości, poprzez przygotowanie      

i prezentację przygotowanych przez siebie świątecznych domków z piernika, 
3. rozwijanie współpracy i wymiana doświadczeń  zawodowych, 
4. wzbogacenie procesu dydaktycznego o formy współzawodnictwa, 
5. integracja młodzieży.  

 
III. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 
 
1. W Konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich klas i profili uczący się w 
ZSE w Wodzisławiu Śl.  
2.  Prace Konkursowe w postaci domków z piernika, zwane dalej Pracą, będą 
realizowane przez jedno- lub dwuosobowy zespół zwany dalej Uczestnikiem.  
3.  Każdy Uczestnik Konkursu ma przedstawić pracę w ilości jednego 
upieczonego, sklejonego i udekorowanego domku, o dowolnej kubaturze. 
4.  Udział w Konkursie następuje na podstawie zgłoszenia uczestników do 
nauczyciela technologii gastronomicznej. 
5. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 06.12.2019r. ( piątek). 
 

IV. PRACA 
 
1.  W Konkursie oceniana będzie Praca składająca się z: 

  Z upieczonego, sklejonego i ozdobionego domku z ciasta piernikowego.  
 

V. ZASADY PRZEPROWADZANIA KONKURSU 
 
 

1. Konkurs rozpocznie się 10 grudnia  2019 roku ( wtorek) o godz. 8.00 w Zespole 
Szkół Ekonomicznych.   
2. Uczeń  przynosi upieczony , posklejany domek, o dowolnej kubaturze i wzorze 
architektonicznym.  
3. Uczestnik konkursu będzie miał za zadanie domek ten  udekorować , ozdobić,  
przy użyciu dowolnych jadalnych  materiałów.   Na to zadanie będzie miał czas 150 
minut.  
4. Uczestnik pokrywa  koszty przygotowania Pracy. 
5. Uczestnik przynosi ze sobą wizytówkę z nazwą Pracy, swoim imieniem i 
nazwiskiem, nazwą klasy. 



 
 

 
VI. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

 
1.  Nad przebiegiem konkursu będą czuwać powołana przez Organizatorów 
Niezależna Komisja Konkursowa. 
2. W skład Komisji Konkursowej wchodzić będą mistrzowie cukiernictwa z poza 
szkoły. 
3. Komisja oceniać będzie: projekt domku, staranność Pracy, jego estetykę, 
czystość, innowacyjność, wkład pracy.  
4. W konkursie zwycięży Praca, która uzyska największą liczbę punktów w ocenie 
Komisji Konkursowej. 
 

VII. NAGRODY 
 
1. Organizator przewidział  dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla zwycięzców. 
 

 
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
 
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian postanowień niniejszego 
Regulaminu  w każdym czasie bez podania przyczyny. 
2. We wszystkich sprawach spornych decyduje Komisja Konkursowa 
 
 Osoba do kontaktu w sprawie konkursu :  
p. Judyta Lamża   
 
 
 
 


