
KONKURS 
dla szkół podstawowych powiatu mieleckiego 

„ARANŻACJA STOŁU” 
 

Temat w roku 2022:  „Serweta indywidualnego użytku” 
 
 

REGULAMIN 
 

Preambuła 
Przygotowanie stołu z adekwatną do okoliczności aranżacją pobudza ciekawość i podziw oraz czyni 
organizowaną uroczystość bardziej atrakcyjną. Każda gospodyni domowa powinna znać zasady 
przygotowania stołu, a już na pewno restauracje hotelowe, które organizują wiele różnych imprez i 
okoliczności. 
 
Celem KONKURSU  jest: 

 promocja kierunku technik hotelarz wśród uczniów siódmych i ósmych  klas podstawowych w 
powiecie mieleckim; absolwent technikum uzyskuje umiejętności wykorzystywane w gastronomii 
hotelowej, turystyce, dietetyce, zarządzaniu hotelem, organizacji imprez i eventów w tym 
barmańskich oraz daje możliwość kontynuowania nauki na wielu kierunkach studiów z nimi 
związanymi. 

 sprawdzenie poziomu wiedzy o zasadach prawidłowego używania serwety 

 podniesienie poziomu wiedzy o sposobach składania serwet i dostosowywania złożeń do 
okoliczności i pory dnia 

 pobudzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów co do aranżacji stołów w restauracji hotelowej 

 podniesienie umiejętności z zakresu różnorodności składania serwet 

 konfrontacja możliwości i osiągnięć uczniów z różnych szkół podstawowych na terenie powiatu. 
 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA 
 

 Komisja konkursu: 
- przewodniczący:  Agnieszka Kusak  
- członkowie: Zofia Fijałkowska, Magdalena Babula. 
Obowiązkiem Komisji jest zapewnienie logistyki przedsięwzięcia (dystrybucja materiałów informacyjnych 
oraz testu, komunikacja z uczestnikami, organizacja dystrybucji wyników).  
 
Prawa Komisji: 
• decydowanie o stronie merytorycznej konkursu, 
• rozstrzyganie sporów wynikających z kwestii merytorycznych, 
• możliwość wykluczenia uczestników w przypadku łamania regulaminu, 
• anulowanie wyników konkursu w razie ujawnienia istotnych nieprawidłowości (naruszających regulamin). 
 

ORGANIZACJA KONKURSU 
 

1. Uczestnikami konkursu są uczniowie siódmych i ósmych klas szkół podstawowych z terenu powiatu 
mieleckiego, zgłoszeni przez opiekunów. 
 
2. By wziąć udział w konkursie uczniowie i opiekunowie mają obowiązek zapoznać się z regulaminem oraz 
wysłać zgłoszenie  do dnia 31 marca 2022r., na adres agakusak@o2.pl  lub magkon6@wp.pl : 
 
Tytuł wiadomości: ZGOSZENIE DO KONKURSU: Aranżacja stołu / Serweta indywidualnego użytku 

mailto:agakusak@o2.pl
mailto:magkon6@wp.pl


Treść zgłoszenia: 

Nazwa szkoły:………………………………………………………………………………….………….. 

Imię i nazwisko opiekuna:…………………………………………………………………………….. 

Lista uczniów:  1. ………………………………………………………………………………………… 

                           2. ……………………………………………………………………………………………  

 
W teście może wziąć udział maksymalnie 100 uczniów. O zakwalifikowaniu się do testu decyduje kolejność 
nadesłania zgłoszeń. 
 
3. Konkurs składa się z dwóch etapów. 
 
ETAP PIERWSZY / TEST OLINE 
Test  zawiera 20 pytań z ustawioną blokadą w przypadku jego opuszczania. Test zostanie udostępniony jako 
link  o godz. 12.00, w dniu 2 kwiecień 2022r. Czas na odpowiedź na  każde pytanie to 45 sekund, odpowiedź 
jest wymagana, aby przejść do kolejnego pytania. Nie ma możliwości wybierania kolejności pytań, jest ona 
przypadkowa dla każdego rozwiązującego test. Do finału zakwalifikuje się  10 uczestników z największą liczbą 
uzyskanych punktów. W przypadku takiej samej liczby punktów o kolejności decyduje krótszy czas 
rozwiązania testu. Zakres materiału do testu: https://www.canva.com/design/DAE3X-
EgA50/pD3jJ45Ay9EXDnJTsRVK5g/view?utm_content=DAE3X-
EgA50&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink  
 
ETAP DRUGI / FINAŁ 
Odbędzie się w Zespole Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu (adres: ul. Kilińskiego 24), o godz. 
9.00 , w dniu 9 kwiecień 2022r. Finał polega na praktycznym wykonaniu złożeń, po dwa z pozycji prostokąta, 
trójkąta i kwadratu. Wykonanie złożeń serwet zostanie poprzedzone ćwiczeniami z udziałem członków 
Komisji, na przygotowanych serwetach, które zapewnia organizator. Ocenie podlegać będzie precyzja 
złożenia serwety. 
 
4. Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe i dyplomy  za I miejsce, II miejsce,  III 
miejsce oraz za wyróżnienie.  
Dla wszystkich finalistów  i ich opiekunów będą przygotowane warsztaty kulinarne połączone z 
degustacją. 
 
5. Regulamin nie przewiduje powołania niezależnego obserwatora zewnętrznego. 
 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Udział w konkursie  oznacza zgodę własną na przetwarzanie danych osobowych w stopniu niezbędnym do 
postępowania kwalifikacyjnego i dokumentowania przebiegu konkursu, a także na publikowanie jego 
wyników. 
Komisja może ujawnić dane osobowe i wizerunek uczestnika konkursu w celach informacyjnych 
związanych z jej organizacją i przebiegiem za pomocą środków masowego przekazu, w tym mediów 
elektronicznych. 
Komisja ma prawo dokonywać w niniejszym regulaminie zmian niesprzecznych jednak z Rozporządzeniem 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu 
przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad z późniejszymi zmianami (Dz.U. poz. 125, z 2009 r. poz. 
1041, z 2014 r. poz. 1290 oraz z 2017 r. poz. 1580). 
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