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Regulamin 

Konkursu Kulinarnego 

EspritChef Junior 2017 

 

I. Założenia ogólne. 

1. Organizatorem Konkursu Kulinarnego EspritChef Junior 2017 (zwanego dalej 

"Konkursem") jest ESPRIT Edukacja Swoboda Pasja Rozwój Inspiracja Twórczość – 

Kreatywna Akademia Młodego Człowieka – Placówka Wychowania Pozaszkolnego w 

Ustroniu z siedzibą w Ustroniu (43-450), ul. Daszyńskiego 2, REGON 361968118  

(zwana dalej "Organizatorem"). 

 

2. Cele główne Konkursu to: 

2.1. kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o sztuce kulinarnej; 

2.2. doskonalenie umiejętności kulinarnych, rozbudzanie inicjatywy, pomysłowości 

i kreatywności uczniów szkół podstawowych i.. 

3. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 8 do 13 lat w dniu finału. 

4. Konkurs odbędzie się w trzech etapach – etap I, eliminacje: 22.04.2017r., godz. 10:00 

w Akademii Esprit,  etap II, półfinał: 13.05.2017r.,godz.9:50 w RM Gastro w Ustroniu, 

etap III, finał: 18.06.2017r., godz. 12:00 w Akademii Esprit, godz. 13:00 na płycie 

ustrońskiego Rynku.  

 

5. Podstawowym zadaniem Uczestników Konkursu będzie zaprezentowanie umiejętności 

w przygotowaniu oryginalnych potraw w nowoczesnej aranżacji. 

 

6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: 

6.1. złożenie kompletnego zgłoszenia zgodnie z punktem II.1.1 Regulaminu w terminie 

do 21 kwietnia 2017r.; 

6.2. posiadanie legitymacji szkolnej potwierdzającej tożsamość uczestnika; 

6.3. zgoda Rodzica/Opiekuna prawnego na udział uczestnika w całym okresie trwania 

Konkursu.  

7. Prace konkursowe oceniane będą przez Jury. Ponadto Jury w imieniu Organizatora będzie 

czuwać nad prawidłowością przebiegu Konkursu. 

8. W skład Jury wchodzić będzie od trzech do pięciu jurorów, w tym profesjonalni kucharze.  

9. Organizator powołuje Jury w składzie: 

9.1. Przewodniczący Jury – szef kuchni Michał Bałazy; 

9.2.  Wiceprzewodniczący Jury – szef kuchni Krzysztof Gawlik; 

9.3. Sekretarz Jury – Magdalena Izydorska; 

9.4. Członek Jury - Mateusz Czekierda  - instruktor zajęć kulinarnych Akademii 

Esprit; 

9.5. Członek Jury - Amelia Gardaś – finalistka telewizyjnego konkursu kulinarnego 

dla dzieci . 

10. Organizator zastrzega prawo do zmiany składu Jury. 
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11. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych eliminacji, w 

przypadku gdy liczba zgłoszonych uczestników do dnia 22 kwietnia nie przekracza 20 

osób. 

12. Konkurs składa się z III etapów: 

12.1. Pierwszy etap – eliminacje : zgłoszenie, ankieta weryfikująca podstawową 

wiedzę  uczestników; 

12.2. Drugi etap - półfinał: przygotowanie  dania własnego pomysłu 

z wykorzystaniem własnych półproduktów; 

12.3. Trzeci etap –  finał: wykonanie dania ze składników zaproponowanych przez 

Organizatora. 

13. Przed rozpoczęciem etapów II i III Organizator omówi zasady Konkursu. 

14. Dla uczestników zakwalifikowanych do etapu III, przewiduje się zorganizowanie 

warsztatów w czasie których zawodnicy przygotowani zostaną (teoretycznie i 

praktycznie)  do zawodów finałowych. 

15. Do finału Konkursu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 5 uczestników. 

16. Ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród oraz wspólne zdjęcie odbędzie się 

po zakończeniu Konkursu. Uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy, a laureaci dyplomy 

i nagrody rzeczowe od sponsorów. 

17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania Konkursu bez 

podania powodu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu 

w każdym czasie, jeżeli nie pogorszy to zasad udziału w Konkursie uczestników. 

18. Uczestnicy zgłaszają się oraz startują w konkursie indywidualnie (jednoosobowo). 

Niedozwolone jest korzystanie z pomocy innych osób, z zastrzeżeniem punktu 17. 

regulaminu. 

19. Organizator nie zapewnia opieki nad uczestnikami Konkursu, ani nad jakimikolwiek 

małoletnimi uczestniczącymi w Konkursie w charakterze publiczności. Każdemu 

uczestnikowi powinien towarzyszyć przynajmniej jeden rodzić lub opiekun prawny albo 

inny pełnoletni opiekun wskazany przez rodzica lub opiekuna prawnego. Opiekun jest 

wyłącznie odpowiedzialny za utrzymywanie pieczy nad uczestnikiem. 

19.1. Organizator nie odpowiada za szkody, w tym szkody na osobie, wyrządzone 

uczestnikowi (przez jakiekolwiek osoby, w tym przez jego samego), chyba 

że szkoda została wyrządzona przez Organizatora umyślnie; 

19.2. opiekun ma za zadanie asystować uczestnikowi w czynnościach wymagających 

pomocy drugiej osoby (w szczególności w obchodzeniu się z gorącymi płynami 

lub przedmiotami) oraz asekurować czynności wykonywane przez uczestnika 

(w szczególności z użyciem ostrych narzędzi); 

19.3. w żadnym wypadku opiekun nie jest uprawniony do merytorycznej pomocy 

uczestnikowi, udzielania rad itp. pod rygorem dyskwalifikacji i wykluczenia 

uczestnika z Konkursu. 

20. Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu w przypadku: 

20.1. niewyrażenia lub cofnięcia zgody przez Rodziców/Opiekunów prawnych na 

udział uczestnika w Konkursie, przetwarzanie jego danych osobowych lub 

rejestracji i korzystania z wizerunku; 

20.2. naruszenia postanowień Regulaminu; 
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20.3. niezapewnienie opiekuna dla uczestnika; 

20.4. zachowania naruszającego porządek Konkursu, w szczególności utrudniającego 

lub uniemożliwiającego przeprowadzenie Konkursu lub udział innych 

uczestników; 

20.5. w innych wypadkach wskazanych w Regulaminie. 

 

II. Zasady Konkursu. 

 

1. Etap I – eliminacje 

1.1. Pierwszy etap polega na przesłaniu w terminie do 21.04.2017 r. na adres Akademii 

Esprit (ul. Daszyńskiego 2, p.1, lok.1, 43-450 Ustroń) lub na adres mailowy: 

info@esprit-akademia.pl zgłoszenia zawierającego: 

1.1.1. imię i nazwisko uczestnika; 

1.1.2. zgodę wyrażoną przez Rodziców lub prawnych Opiekunów na udział 

danego uczestnika w Konkursie oraz na przetwarzanie danych osobowych 

Uczestnika dla potrzeb Konkursu; 

1.1.3.  w przypadku nadesłania zgłoszenia drogą elektroniczną, oryginał 

oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1.1.2.  powinien zostać doręczony 

Organizatorowi pocztą najpóźniej do upływu terminu wskazanego w pkt. 

1.1.; 

1.1.4. wypełnienie ankiety weryfikującej podstawową wiedzę uczestników. 

1.2. Uczestnicy zgłaszają się oraz startują w konkursie indywidualnie (jednoosobowo). 

Niedozwolone jest korzystanie z pomocy innych osób. 

1.3. Regulamin konkursu będzie dostępny w siedzibie Akademii Esprit oraz na stronie 

internetowej: www.esprit-akademia.pl. Przed wzięciem udziału w konkursie 

Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Dokonanie zgłoszenia do 

konkursu będzie traktowane równoznacznie z zapoznaniem się z Regulaminem 

oraz jego akceptacją. 

1.4. Wyboru uczestników do II etapu Konkursu dokona Jury. 

1.5. Lista zakwalifikowanych osób zostanie ogłoszona w mediach elektronicznych do 

wiadomości publicznej oraz na stronie www.esprit-akademia.pl. 

 

 

2. Etap II – półfinał 

2.1. Plan dnia: 

2.1.1. 9:50-10:00 - Odprawa uczestników Konkursu (uczestnicy zostaną 

poinformowani o zasadach BHP i bezpiecznego korzystania ze sprzętu 

kuchennego); 

2.1.2. 10:00 – 14:00  Przygotowanie w ciągu 15 minut dania z wykorzystaniem 

własnych wstępnie przetworzonych produktów.  

2.1.3. 14:00 – 15:00 Ewentualna dogrywka; 

2.1.4. 15:00 Ogłoszenie wyników . 

 

2.2. Konkurs Kulinarny 

 

2.2.1. Drugi Etap konkursu polega na: 

2.2.1.1. przygotowaniu dwóch porcji dania z wykorzystaniem własnych 

półproduktów; 

mailto:info@esprit-akademia.pl
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2.2.1.2. podaniu na talerzach przygotowanego dania, zaaranżowanego 

według inwencji twórczej uczestników; 

2.2.1.3. przygotowane dania zostaną poddane ocenie Jury. Jedna porcja 

zostanie zaprezentowana na stole przygotowanym w tym celu 

przez Organizatora; 

2.2.1.4. na prośbę Jury, uczestnicy konkursu zobowiązani są do udzielenia 

odpowiedzi na zadane pytania, dotyczące przygotowanych potraw. 

2.2.2. Czas przygotowania potraw konkursowych wynosi 15 minut. 

2.2.3. Do konkursu uczestnicy przystępują z daniem wstępnie przygotowanym w 

maksymalnie 50%. 

2.2.4. Organizator konkursu przedstawi po I Etapie listę produktów, na bazie 

których powinno zostać przygotowane danie oceniane w II Etapie.  

2.2.5. Do dyspozycji uczestników Konkursu zostanie udostępnione stanowisko 

technologiczne wyposażone w: stół roboczy, zlewozmywak oraz drobny 

sprzęt produkcyjny: miski różnej wielkości 4 szt., deski, drobne naczynia 

produkcyjne: sita, cedzaki, miarki, łyżki, łopatki itp. Sprzęt mechaniczny: 

mały robot kuchenny. 

2.2.6. Produkty, inne naczynia lub drobny sprzęt specjalistyczny uczestnicy 

Konkursu powinni zapewnić sobie we własnym zakresie. 

 

3. Etap III – finał 

3.1. Plan dnia: 

3.1.1. 12:00 –  12:55 - Odprawa uczestników Konkursu (sala w Akademii Esprit; 

uczestnicy zostaną poinformowani o zasadach BHP i bezpiecznego 

korzystania ze sprzętu kuchennego); 

3.1.2. 13:00 – 16.00 - Rywalizacja w Konkursie Kulinarnym (płyta na Rynku 

ustrońskim); 

3.1.3. 17:00 - Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród. 

3.2. Konkurs Kulinarny 
 

3.2.1. Trzeci etap Konkursu polega na: 

3.2.1.1. przygotowaniu dwóch porcji dania własnego pomysłu na bazie 

dostarczonych produktów; 

3.2.1.2. wydaniu na talerzach przygotowanego dania, zaaranżowanego 

według inwencji twórczej uczestników; 

3.2.1.3. przygotowane dania zostaną poddane ocenie Jury. Jedna porcja 

zostanie zaprezentowana na stole przygotowanym w tym celu 

przez Organizatora; 

3.2.1.4. na prośbę Jury, uczestnicy Konkursu zobowiązani są do udzielenia 

odpowiedzi na zadane pytania, dotyczące przygotowanych potraw. 

3.2.2. Czas przygotowania potraw konkursowych wynosi 60 minut. 

3.2.3. Do dyspozycji uczestników Konkursu zostanie udostępnione stanowisko 

technologiczne wyposażone w: stół roboczy, zlewozmywak oraz drobny 

sprzęt produkcyjny: miski różnej wielkości 4 szt., deski, drobne naczynia 

produkcyjne: sita, cedzaki, miarki, łyżki, łopatki itp. Sprzęt mechaniczny: 

mały robot kuchenny. 

3.2.4. Inne naczynia lub drobny sprzęt specjalistyczny uczestnicy Konkursu 

powinni zabezpieczyć we własnym zakresie.  

3.2.5. Organizator zapewni każdemu uczestnikowi produkty do przygotowania 

potraw (jako składniki obowiązkowe do zastosowania). 
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3.2.6. Produkty obowiązkowe do zastosowania w Konkursie przez uczestników 

muszą być użyte do przygotowania potraw konkursowych, lecz nie muszą 

być wykorzystane w całości. 

3.2.7. Organizator zapewnia: talerze do serwowania potraw konkursowych. 

Dopuszcza się wydanie potraw konkursowych na zastawie własnej 

uczestników konkursu. Rodzaj zastawy stołowej nie ma wpływu na 

punktację. 

3.3 Nie zezwala się na stosowanie: 
3.3.1 sztucznych dekoracji; 

3.3.2 przygotowanych wcześniej dekoracji i dodatków; 

3.3.3 gotowych sosów (fond, majonez, ketchup – dopuszczalne jako 

podstawa); 

3.3.4 przygotowanych wcześniej potraw lub ich elementów; 

3.3.5 gotowych farszów;  

3.3.6 uformowanych wcześniej elementów owoców, warzyw i innych. 

3.3. Uczestnicy Konkursu będą mogli zająć stanowisko konkursowe 10 minut przed 

rozpoczęciem pracy w celu rozłożenia drobnego sprzętu oraz produktów i 

zaznajomienie się z wyposażaniem stanowiska pracy. 

 

4. Kryteria oceny w Konkursie: 
4.1. Dania konkursowe przygotowane w etapach II i III będą oceniane przez Jury. 

4.2. Jury ocenia: 

4.2.1. przygotowanie stanowiska pracy – maksymalnie 3 punkty; 

4.2.2. czystość pracy – maksymalnie 5 punktów; 

4.2.3. profesjonalizm pracy – maksymalnie 5 punktów; 

4.2.4. wygląd stanowiska po pracy – maksymalnie 3 punkty; 

4.2.5. wygląd i aranżację – maksymalnie 5 punktów; 

4.2.6. dobór składników – maksymalnie 5 punktów; 

4.2.7. smak – maksymalnie 10 punktów. 

4.3. Decyzje Jury są ostateczne. 

 

5. Postanowienie końcowe 
5.1. Administratorem Danych Osobowych jest Organizator. Organizator uprawniony 

jest do przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu jedynie w 

zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu, w tym w celu publicznego ogłoszenia 

wyników oraz przekazania nagród laureatom Konkursu. Uczestnicy mają prawo 

wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania 

zaprzestania ich przetwarzania. 

5.2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji danych osobowych 

uczestników Konkursu, nazw, przepisów oraz wykorzystywania zdjęć 

wykonywanych podczas Konkursu, w tym zdjęć osób i potraw. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

 

 

OŚWIADCZENIE 

o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w konkursie 

 

Działając jako przedstawiciel ustawowy małoletniej/-ego   

____________________________________ niniejszym wyrażam zgodę na:  

1. udział małoletniego w Konkursie organizowanym przez ESPRIT Edukacja Swoboda Pasja 

Rozwój Inspiracja Twórczość – Kreatywna Akademia Młodego Człowieka – Placówka 

Wychowania Pozaszkolnego w Ustroniu (zwana dalej jako "Organizator") oraz  

2. sporządzanie dokumentacji przebiegu Konkursu, w tym rejestrowanie dźwięku i obrazu, a 

Organizator będzie wyłącznie uprawniony do praw autorskich wykonanych materiałów. 

Ponadto wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku oraz głosu małoletniego oraz 

na korzystanie przez Organizatora z materiałów zawierających wizerunek i głos 

małoletniego dla potrzeb informacyjnych i promocyjnych, na wszelkich znanych polach 

eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

a także przyszłych polach eksploatacji oraz 

3. przetwarzanie danych osobowych małoletniego w celu realizacji i rozstrzygnięcia 

Konkursu oraz wydanie nagrody zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 

29 sierpnia 1997r. (Dz.U.2002.101.926).  

 

Oświadczam, że zapoznałem / -am się z postanowieniami Regulaminu i akceptuję jego treść. 

 

 

miejsce: _______________, data:_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

/czytelny podpis imieniem i nazwiskiem/ 

  

 

 

 


