
 
 
 

 

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU KULINARNEGO 

 

 HIPOLIT CHEF 

 

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

 

1. Założenia ogólne 

 Organizatorem konkursu jest Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 im. Hipolita 

Roszczynialskiego w Rumi, ul. Grunwaldzka 57, tel/fax 58 671 13 16, tel 508056425. 

 Konkurs odbędzie się dnia 4 grudnia 2018 r. w PZS Nr 2 w Rumi w godzinach 8.30 – 

14.00. 

2. Warunki uczestnictwa   

 W konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich klas gastronomicznych o profilu 

kształcenia: kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. 

 Każdy uczeń przychodzi na konkurs w pełnym stroju kucharskim, z książeczką            

z aktualnymi badaniami lekarskimi.  

 Koszt ponoszony przez uczestnika konkursu (tzw. wpisowe) na zakup surowców i 

półproduktów  wynosi 20 zł – płatne w dniu konkursu. 

Zgłoszenie uczestników do konkursu należy przesłać do 1 grudnia 2018 r. na podany 

adres:  

PZS NR 2 im. Hipolita Roszczynialskiego, 

84-230 Rumia ul. Grunwaldzka 57, 

lub faxem 58 671 13 36;   email : zsp2_hipolit@2com.pl 

 Decyduje kolejność zgłoszeń. 

3. Celem konkursu jest: 

 rozwijanie zainteresowań kulinarnych, kreatywności i pomysłowości, 

 doskonalenie umiejętności kulinarnych, 

 konfrontacja wiedzy i umiejętności uczniów z różnych szkół, 

 integracja szkół o profilu gastronomicznym, 



 nauka rywalizacji koleżeńskiej 

4. Reguły przeprowadzenia konkursu: 

 W ramach konkursu należy przygotować danie zasadnicze z wykorzystaniem 

przygotowanych surowców – minimum 2 porcje (jedna dla jury, druga do 

prezentacji na stole bankietowym), 

 Każda szkoła delegująca swoich uczniów (maksymalnie 2uczniów) pod opieką 

nauczyciela i  pokrywa koszty przejazdu, 

 Każdy uczestnik losuje oraz zajmuje jedno stanowisko pracy w pracowni 

gastronomicznej i wykonuje przy nim potrawę, 

 W konkursie uczniowie wykonują zadanie samodzielnie, 

 Każdy uczestnik otrzymuje na konkursie takie same surowce i półprodukty, z 

których wykonuje potrawę. W pracowni będą dostępne dla każdego uczestnika 

surowce, przyprawy, półprodukty  spożywcze tj.: mąka, kasze, olej, świeże zioła, 

warzywa, owoce  itp. 

 Organizator zapewnia podstawowy sprzęt na stanowisku roboczym: kuchenkę 

gazowo-elektryczną z piekarnikiem, zestaw garnków, patelni, narzędzi oraz zestaw 

talerzy, piec konwekcyjno-parowy, mikser, miesiarka do ciasta, blender, pakowarkę 

próżniową, palnik gazowy, lodówkę, zamrażarkę, maszynkę do mielenia i inne, 

 Każdy uczestnik może korzystać ze sprzętu i narzędzi znajdujących się w pracowni, 

ale nie może przynosić sprzętu ani narzędzi ze sobą na konkurs, 

 Czas na przygotowanie potrawy wynosi  120 minut, 

 Każdy uczestnik ma dodatkowy czas na zastanowienie się przed wykonaniem zadania 

oraz na zapoznanie się ze stanowiskiem pracy (20 minut).  

 Pracę uczestników i wyrób końcowy ocenia niezależne jury, składające się z szefów 

kuchni lub kucharzy czynnych zawodowo, 

 Nie wolno korzystać z telefonów komórkowych ani innych urządzeń 

telekomunikacyjnych w czasie trwania konkursu, 

 Główne kryteria oceniania obejmują:  

 smak, zapach 0-10 pkt, 

 wygląd potrawy; sposób podania 0-10 pkt,  

 kreatywność i pomysłowość 0-10 pkt, 

 wykorzystanie surowców 0-5 pkt, 

  ubiór 0-5 pkt. 



 Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy, najlepsi – nagrody rzeczowe. 

5.   Założenia dodatkowe 

 Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć konkursowych 

wszystkich uczestników. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn na 

pięć dni przed konkursem. 

 Wszystkie pytania dotyczące spraw niewyszczególnionych proszę kierować do 

koordynatora: p. Małgorzaty Więcek 

6.  Ochrona danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

 Administratorem danych osobowych zbieranych od nauczycieli i uczestników jest 

Powiatowy Zespół Szkół nr im. H. Roszczynialskiego z siedzibą w Rumi, przy ul. 

Grunwaldzkiej 57. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach 

przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  

 Administrator danych osobowych powołał Inspektora Danych Osobowych 

nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można 

skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: m.filipowski@filcon-inf.pl.  

 Dane osobowe nauczycieli i uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i 

przeprowadzenia konkursu, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli 

występują obowiązki podatkowe, a także w celach marketingowych. 

 Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w 

konkursie. 

 Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do 

treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:  

a) sprostowania danych,  

b) usunięcia danych,  

c) ograniczenia przetwarzania danych,  
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d) przenoszenia danych,  

e) wniesienia sprzeciwu,  

f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  

 Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:  

a) nauczyciel szkoły kierującej uczestnika - imię i nazwisko, numer telefonu.  

b) uczestnik konkursu – imię nazwisko, imię nazwisko rodziców/opiekunów 

prawnych ( uczestnik niepełnoletni)  

 Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

 Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia, nazwiska oraz wizerunku 

w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.  

 Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w 

sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.  

 Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z 

wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.  

 Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

wyżej określonych celów.  

 Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, 

odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia 

powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby 

zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu 

wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu 

przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym 

prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności 

uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:  

o przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, 

o utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,  

o nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, 

przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. 

 

 

 

 


