
 

 

V  WOJEWÓDZKI 

KONKURS WIEDZY GASTRONOMICZNEJ 

 

 

 

 

 

REGULAMIN  

V  WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY GASTRONOMICZNEJ 
 

 

§ 1 

Organizator 

 

Organizatorem konkursu jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla             

Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej 20-425 Lublin,                   

ul. Wyścigowa 31. Koordynatorem jest nauczyciel przedmiotów zawodowych 

gastronomicznych  mgr inż. Michał Pawlak. 

 

 

§ 2 

Cel konkursu 

Celem konkursu jest: 

 rozwijanie zainteresowań uczniów w wybranym zawodzie kształcenia; 

 konfrontacja możliwości i osiągnięć uczniów z różnych szkół województwa 

lubelskiego na danym etapie kształcenia; 

 podniesienie poziomu kształcenia zawodowego; 

 przygotowanie uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje TG.07.  

 

 

§ 3 

Adresaci konkursu 

 

Konkurs skierowany jest do uczniów szkoły branżowej, kształcących się  w zawodzie 

kucharz, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.                            

Uczestnictwo  w konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.  

 

§ 4 

Komisja konkursowa 

 

1. Dyrektor SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii 

Sękowskiej powołuje Komitet Organizacyjny - członków Komisji konkursowej. 

Wybór pozostałych członków Komisji odbędzie się w dniu konkursu metodą 

losowania spośród opiekunów młodzieży. 

 

2. Do zadań Komisji konkursowej należy przygotowanie i organizacja konkursu, w tym 

w szczególności:  

 przygotowanie dokumentacji konkursowej,  



 podejmowanie decyzji związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu,  

 przygotowanie dla uczestników testu konkursowego, 

 przesłanie harmonogramu konkursu do szkół, które zgłosiły udział w konkursie,   

 ustalenie i ogłoszenie wyników konkursu,  

 przygotowanie dyplomów i zaświadczeń dla laureatów, finalistów, uczestników i ich 

opiekunów.  

 

3. Dokumentację konkursową stanowią: pismo powołujące Komisję konkursową, 

Regulamin, karta zgłoszenia szkoły, protokół z wynikami, karty konkursowe 

uczestników, oświadczenia uczestników o przetwarzaniu danych osobowych. 

Dokumentacja konkursowa przechowywana jest przez dwa lata. 

 

 

§ 5 

Warunki uczestnictwa i przebieg konkursu 

 

1. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie na adres: 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych 

 im. Prof. Zofii Sękowskiej 

20-425 Lublin, ul. Wyścigowa 31 

z dopiskiem  

Michał Pawlak "Konkurs Gastronomiczny" 
 

niżej wymienionych dokumentów: 

 wypełnienie karty zgłoszenia, stanowiącej załącznik nr 2; 

 oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych, czyli załącznik nr 3 do 

niniejszego Regulaminu; 

 pierwszą część zadania konkursowego;  

 proponowanych przez opiekunów 10 pytań konkursowych wraz z kluczem 

odpowiedzi. 

 

2. Z jednej Szkoły może uczestniczyć w konkursie maksymalnie trzech uczniów.  

 

3. Pytania konkursowe odwołują się do treści zawartych w programie nauczania w 

zawodzie kucharz – organizator wskazuje jednak temat przewodni, który dotyczy 

jednego z zagadnień materiału nauczania. W roku szkolnym 2019/2020 tematyka 

wiodąca turnieju dotyczy zagadnień z zakresu oceny towaroznawczej przetworów 

zbożowych oraz  ich zastosowania w produkcji gastronomicznej. 

 

4. Zmagania konkursowe mają charakter indywidualny. Zadanie konkursowe składa się  

z dwóch części: 

 część I - opracowanie dwóch rebusów związanych z tematyką  konkursu.     

Hasło rebusu pierwszego dotyczące terminologii i pojęć (np. oprószanie, 

dekstrynizacja) oraz drugiego dotyczącego nazwy potrawy (np. kluski  śląskie, 

krupnik ryżowy). 

 część II -polega na rozwiązaniu testu składającego się z 40 zadań zamkniętych 

zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź 

jest prawidłowa.  

 

5. Za test wiedzy (trwający 45 minut, po odliczeniu czasu na czynności organizacyjne) 

uczestnik otrzymuje maksymalnie 40 pkt. oraz za opracowanie i przesłanie do dnia 

21.02.2020 r. rebusów, uczestnik otrzymuje maksymalnie 10 pkt. (5pkt za rebus).  



 

6. Test turnieju opracowuje przewodniczący na podstawie bazy pytań przesłanych przez 

opiekunów uczestników konkursu do organizatora konkursu. 

 

7. W przypadku kiedy dwóch lub większa liczba uczestników uzyska taki sam, 

najwyższy wynik, komisja konkursowa ustala dodatkowe kryteria kwalifikacji.  

 

8. Program konkursu zostanie przesłany do Szkół drogą elektroniczną w terminie do         

9 marca 2020 r. 

 

9. Po przeprowadzeniu wszystkich czynności związanych z przebiegiem turnieju 

Komisja konkursowa sporządza protokół.  

 

10. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie SOSW  

Lublin, ul. Wyścigowa 31 po sporządzeniu i podpisaniu dokumentacji konkursowej. 

 

 

§ 6 

Harmonogram konkursu 

 

 Do dnia 31.12.2019 r. - zaproszenie SOSW i szkół z woj. lubelskiego do udziału  

w konkursie. 

 Do dnia  21.02.2020 r. – termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa oraz propozycji zadań 

konkursowych przez opiekunów uczniów biorących udział w konkursie. 

 W okresie 02 - 10.03.2020 r. - opracowanie testu konkursowego przez Komitet 

Organizacyjny we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie. 

 Konkurs odbędzie się w siedzibie Organizatora dnia 19 marca 2020 r. 

 

 

§ 7 

Nagrody 

 

Zwycięzca konkursu oraz laureaci II i III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe. 

Uczestnicy konkursu i ich opiekunowie otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w dniu Konkursu. Po nieodebrane nagrody                   

i dyplomy należy zgłosić się do 8 kwietnia  2020 roku. Po tym terminie nieodebrane nagrody 

przechodzą na rzecz organizatora.  

§ 8 

Postanowienia końcowe 

 

1. Decyzje podjęte przez Komisję konkursową są ostateczne i prawnie wiążące dla 

wszystkich uczestników konkursu. Komisja konkursowa podejmuje decyzję, od której 

nie przysługuje odwołanie. 

 

2. Informacje o konkursie i teście zostaną przesłane dyrektorom szkół z prośbą                 

o przekazanie nauczycielom, zostawiając do ich dyspozycji decyzję o przekazaniu 

informacji uczniom.  

 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu i regulaminu konkursu. Zmiana 

obowiązuje z chwilą opublikowania na stronie internetowej Organizatora.  

 



4. Podane dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu 

wykonania obowiązków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

konkursu. Dane będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych . 

 

5. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży i pobytu w miejscu przeprowadzenia 

konkursu.  

 

6. Przystąpienie do konkursu równoznaczne jest z pełną akceptacją niniejszego 

regulaminu.  

 

7. W sprawie wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości związanych z testem, a także w 

kwestii organizacji konkursu prosimy kontaktować się z p. Michałem Pawlakiem. 

Dane do kontaktu zostaną przesłane opiekunom po zgłoszeniu udziału w konkursie.  

 

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje Komisja 

konkursowa.  

 

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

V Wojewódzki Konkurs Wiedzy 

Gastronomicznej 

 

Załącznik nr 2  

 
………………………..      …..…………………………………  

 
(pieczątka szkoły)        (miejscowość, data)  

 

Zgłoszenie Szkoły do udziału w V WOJEWÓDZKIM KONKURSIE WIEDZY 

GASTRONOMICZNEJ dla uczniów szkół zawodowych w roku szkolnym 2019/2020 

 

 

Dane dotyczące placówki szkolnej 

Pełna nazwa szkoły biorącej udział w konkursie  

Adres szkoły  

Numer telefonu placówki  

 

Dane uczniów zgłoszonych do konkursu 

Imię i nazwisko  Numer orzeczenia  Rodzaj niepełnosprawności  

1.   

2.   

3.   

 

Dane nauczyciela – opiekuna uczestników konkursu 

Imię i nazwisko 

Tel. e-mail  

 

 

………………………………………… 

(pieczęć i podpis dyrektora szkoły) 



 

 
 
 

V Wojewódzki Konkurs Wiedzy 

Gastronomicznej 

Załącznik nr 3 
 

 
 

 

 

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych 
 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć zawierających wizerunek  

mojego syna/córki ………………………………………………………....…… 

zarejestrowany podczas realizacji konkursu  „V Wojewódzki Konkurs Wiedzy 

Gastronomicznej”. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka 

będzie wykorzystywany tylko  i wyłącznie w celu realizacji, podsumowania i promocji 

Konkursu. 

 

 

…………………………….     …………………………………………  
 data         podpis rodzica lub prawnego opiekuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

V Wojewódzki Konkurs Wiedzy 

Gastronomicznej 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamenty Europejskiego i Rady (UE) 2016/679    z 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) (Dz. U. UE.L.       z 2016 r. Nr 119, s.1.), dalej RODO, informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla 

Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej       w Lublinie ul. Hirszfelda 6  

2. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym może Pani/Pana się skontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych   

z przetwarzaniem danych poprzez: email: poczta@oswnw.lublin.eu 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:  

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991r.           

o systemie oświaty i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, 

działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, oraz ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe. Podanie danych osobowych w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego 

na Administratorze jest wymogiem ustawowym, co oznacza, że są Państwo obowiązani do podania danych. 

Niepodanie danych będzie skutkowało niemożnością uczestnictwa w Konkursie. 

4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach związanych z realizacją V Wojewódzkiego Konkursu 

Wiedzy Gastronomicznej. 

5. Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym, na podstawie przepisów prawa. 

6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:  

a) prawo dostępu do danych osobowych,  

b) prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,  

c) prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO; 

 d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 18 

RODO;  

e) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach 

określonych w art. 21 RODO ;  

f) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 20 RODO ;  

g) prawo wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych (RODO) 

7.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje 

niemożność udziału w Konkursie.. W zakresie danych osobowych, które mogą być przetwarzane na 

podstawie Pani/Pana zgody, ich podanie jest dobrowolne. 

 

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz o prawach jakie mi przysługują w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych. 
 

 

…...........…………..………..........                             ……………………………… 
          miejscowość, data                                                                                  podpis osoby składającej oświadczenie  
                                                                                                                (rodzic/lub pełnoletni uczeń) 

 


