
REGULAMIN I KONKURSU KULINARNEGO PIĄTKI – MASTER CHEF wraz z pokazem 

kulinarnym (Zero waste) oraz warsztatami na temat: Nie marnowania jedzenia, z udziałem 

wybitnego kucharza Kuby Korczaka. 

 

Konkurs ma na celu wyłonienie trzech laureatów w trzech kategoriach wiekowych oraz drugich i 

trzecich miejsc będącymi nagrodami dodatkowymi. 

 

Laureaci I miejsc otrzymują: 

Dyplom od Organizatorów wydarzenia Radę Rodziców Piątki i Tytuł Master Chefa Piątki 

Gratulacje od Kuby Korczaka, 

Szereg nagród przygotowanych przez Radę Rodziców i Sponsorów SP5. 

Dyplom zawiera imię i nazwisko laureata oraz potwierdza uzyskany tytuł. 

Ocenie konkursowej podlegają następujace etapy: 

1. Zgłoszenie uczestnika konkusu najpózniej do czwartku 13 grudnia do godz. 10.00 rano w 

Sekretariacie szkoły, lub u pani Gracjany Mikołajczak – przyjmującej zapisy. 

2. Przygotowanie w domu ciasta, ciasteczek bądz deseru i przedstawienie go do oceny w dniu 

konkusu tj. 14 grudnia 2018. 

Wymagania, przygotowanie min. w 90% samodzielnych wypieków. 

3. Przedstawienie swojego wypieku w dniu konkursu tj. 14 grudnia 2018 r. O godz. 11.55 w Auli 

Szkoły Podstawowej nr.5 w Poznaniu na ul. Traugutta 42. 

Prace należy przynieść do Auli szkoły w godz. Od 8.00 – 11.30. 

Prace muszą być podpisane. 

 

Jury konkursu: 

- Jakub Korczak, znany i ceniony kucharz z Warszawy wraz z Managerem, 

- Dyrekcja SP5. 

Łącznie 5 osób. 

Wynik obrad Jury zostanie ogłoszony tego samego dnia zaraz po warsztatach kulinarnych. 

 

Głównym kryterium oceny będzie: 

- samodzielność wykonania prac; 

- SMAK; 

- walory estetyczne – podanie; 

- prezentacja swojego wypieku – krótki opis dlaczego została przygotowana ta potrawa oraz co 

użyliście do jej przygotowania. 

Mile widziane stroje kucharskie m.in. Fartuchy kucharskie. 

Od decyzji sędziów nie można się odwołać i jest ona niepodważalna i ostateczna. 

 

Kategoria wiekowa: 

I-III klasy (I miejsce i Tytuł I Master Chefa Piątki oraz dwa wyróżnienia w postaci II i III miejsca). 

IV – VI (I miejsce i Tytuł I Master Chefa Piątki oraz dwa wyróżnienia w postaci II i III miejsca). 

VII – VIII (I miejsce i Tytuł I Master Chefa Piątki oraz dwa wyróżnienia w postaci II i III miejsca). 

 

Liczba miejsc jest ograniczona 50. 

W przypadku zgłoszenia się większej liczby uczestników, liczyć się będzie kolejność zgłoszeń. 

 

Każdy zgłoszony uczestnik będzie brał udział w warsztatach kulinarnych połaczonych z degustacją 

oraz wykładem na temat Nie marnowania jedzenia, przygotowanych przez Naszego gościa Kubę 

Korczaka. 

Na czas konkursu oraz warsztatów uczniowie są zwolnieni z zajęć lekcyjnych od godz. 11.55 - 

14.00 w dniu 14 grudnia 2018r. 

 



Nagrody: 

Master Chef Piątki otrzymuje tytuł oraz nagrody ufundowane przez Radę Rodziców oraz 

Sponsorów i Partnerów szkoły (w trzech kategoriach wiekowych). 

Nagrody pocieszenia za miejsce II i III ( w trzech kategoriach wiekowych) otrzymują dyplomy oraz 

zestawy upominkowe. 

Wartość sumaryczna zestawów nie podlega opodatkowaniu i jest formą zabawy oraz aktywizacji 

ucznii w naszej placówce szkolnej. 

 

W sprawach spornych wyjaśnienia można uzyskać u Organizatorów konkursu – Radzie Rodziców 

Piątki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


