
REGULAMIN KONKURSU POWIATOWA GWIAZDKA 2022

„ARANŻACJA STOŁÓW WIGILIJNYCH NA ŚWIECIE”

§1.

ORGANIZATOR

Zespół Szkół nr 2 im. dr. ppłk. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu.

§2.

CELE KONKURSU

1. Kultywowanie i podtrzymywanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia w różnych krajach

na świecie.

2. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniowskich.

3. Uczenie tolerancji i zrozumienia innych kultur.

4. Czerpanie radości z własnej pracy twórczej.

5. Propagowanie zdolności plastycznych.

4.   Promowanie osiągnięć uczniów.

§3.

UCZESTNICTWO

Uczestnikiem konkursu mogą być uczniowie szkół ponadpodstawowych z powiatu

wągrowieckiego.

Zgłoszenia uczestników można kierować:

1. : ul. Kościuszki 49, 62-100 Wągrowiec,

2. @: zsp2@wagrowiec.pl

3. : 67 2620347 do 07.12.2022 r. (środa)

W ZGŁOSZENIU PROSIMY PODAĆ DANE UCZNIÓW (IMIĘ I NAZWISKO),

DOKŁADNY ADRES SZKOŁY ORAZ IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA.

§4.

ZADANIE KONKURSOWE

1. Uczestnik konkursu ( maksymalnie zespół 4 osobowy ) ma za zadanie:

mailto:zsp2@wagrowiec.pl


Przygotować stół wigilijny z charakterystycznymi elementami z wybranego

kraju. Należy wtedy podać kraj oraz opowiedzieć o tradycjach

bożonarodzeniowych i potrawach, które pojawiają się na stołach. Należy umieścić

informacje odnośnie prezentowanego kraju – krótka charakterystyka tradycji

wigilijnej, typowe dla danego kraju/regionu potrawy w języku polskim i

obcym(ang).

2. Należy przygotować jedną przystawkę lub deser, względnie potrawę na zimno.

Dania ciepłe i/lub przyrządzane na miejscu są zabronione. Potrawa stanowić ma

jedynie uzupełnienie aranżacji stołu, a nie być elementem wiodącym.

3. Uczestnicy przygotowują samodzielnie dekorację stoiska i stołu (bez pomocy

nauczyciela). Przywożą eksponaty i potrzebne materiały we własnym

zakresie.Stoły i krzesła zapewnia organizator.

 §5.

JURY

1. Organizator nadzoruje przebieg konkursu oraz powołuje jury.

2. Skład jury: Dyrektor ZS 2, nauczyciele przedmiotów zawodowych,nauczyciel

języka,przedstawiciel branży.

§6.

KRYTERIA OCENY

1. Ocenie podlegać będzie aranżacja stołu wigilijnego i stoiska  oraz walory

i poprawność językowa (dla opisu danego elementu czy przepisu).

2. Jury będzie oceniać innowacyjność, kreatywność i oryginalność dekoracji stołu lub

stanowiska oraz poprawność języka obcego w przypadku opisów.

§7.

NAGRODY

1. Komisja wybierze spośród wszystkich uczestników jednego zwycięzcę przyznając mu

I nagrodę, oraz miejsca II i III. Dodatkowo zostanie przyznane wyróżnienie.



§8.

MIEJSCE I CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Konkurs odbędzie się dnia 15 grudnia 2021 r. (czwartek) między godz. 9.
00

–13.
00

w Zespole Szkół nr 2 w Wągrowcu.

2. Czas na przygotowanie stoiska, stołu od 9:
00

do 10:
00

3. Ocena prezentacji zostanie dokonana ok. godz. 12:
00

4. Prezentacja stołów dla publiczności potrwa do godziny 13:
00

5. Ogłoszenie wyników oraz przyznanie nagród nastąpi po godzinie 13:
00

§9.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

2. Organizator ma prawo wykorzystywać zdjęcia przygotowanych stołów i wizerunku

uczestników konkursu oraz niezbędne dane osobowe tj. imię i nazwisko ucznia oraz

dane szkoły, do której uczęszcza.

3. Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga przewodniczący komisji

konkursowej.


