Mistrzostwa Młodych Kelnerów
Siedlce 2016
REGULAMIN

§1
Ogólne informacje o Konkursie
1) Organizatorami Mistrzostw są Stowarzyszenie Kelnerów Polskich oraz Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica w Siedlcach.
2) Mistrzostwa są sprawdzianem wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu obsługi konsumenta.
3) Termin Mistrzostw : 23 luty (wtorek), godz.9.00 – rejestracja, 9.30 – rozpoczęcie.

§2
Ogólne warunki Konkursu
1) Mistrzostwa przeznaczone są dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych o kierunku nauczania
gastronomicznym lub hotelarskim.
2) W Mistrzostwach nie mogą brać udziału członkowie Stowarzyszenia oraz pracownicy Szkoły.
3) Udział w Mistrzostwach jest dobrowolny i bezpłatny.
4) Sprzęt potrzebny do prawidłowego wykonania zadań praktycznych udostępnia Szkoła.
5) W skład Jury wchodzą przedstawiciele Stowarzyszenia. Jego skład zostanie ogłoszony w dniu
Mistrzostw przed ich rozpoczęciem.
6) Werdykt Jury jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
7) Warunkiem przystąpienia do Mistrzostw jest posiadanie dokumentu osobistego
(np. legitymacja szkolna, dowód osobisty).
8) Wymagany strój uczestników:
a.
b.
c.
d.
e.

Biała koszula
Mucha/krawat
Spodnie czarne/spódnica czarna
Buty czarne
Kamizelka (nie obowiązkowa)
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§3
Warunki przebiegu Konkursu
1) Zgłoszenie do Mistrzostw następuje poprzez przesłanie drogą mailową, do 22 stycznia 2016r., na
adres annaborychowska@o2.pl wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego dostępnego na stronach
internetowych:
zsp3.siedlce.pl w zakładce „Konkursy” (http://zsp3.siedlce.pl/konkursy.html),
stkp.pl w zakładce „Aktualności” (http://stkp.pl/aktualnosci).
2) Każda szkoła zgłoszona do mistrzostw zobowiązana jest do przeprowadzenia eliminacji
wewnętrznych i wyłonienia jednego uczestnika, który będzie ją reprezentował podczas Mistrzostw.
3) Przebieg Mistrzostw: etap 1 – zadania teoretyczne; etap 2 – zadania praktyczne. Do finału
przechodzi trzech uczestników, którzy uzyskają największą ilość punktów. W finale każdy uczestnik
wykonuje zadanie praktyczne ogłoszone przez Jury – jednakowe dla każdego uczestnika.
4) Podczas Mistrzostw uczestnicy nie mogą korzystać z pomocy osób trzecich.
5) Szczegółowe informacje, zasady i kryteria oceny sędziowskiej zostaną wyjaśnione uczestnikom
przed każdą z konkurencji.
6) Mistrzostwa wygrywa osoba, która zdobędzie najlepszą ocenę Jury.

§4
Postanowienia końcowe
1) Wszyscy uczestnicy dostaną dyplom uczestnictwa w Mistrzostwach Młodych Kelnerów Siedlce
2016 oraz nagrody ufundowane przez sponsorów.
2) Organizatorzy nie zwracają kosztów dojazdu.
3) Udział jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatorów danych
osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu w zakresie koniecznym do jego prawidłowego
przeprowadzenia.
4) Poprzez zgłoszenie udziału w Mistrzostwach uczestnik dobrowolnie wyraża zgodę na nieodpłatną
publikację wizerunku na stronach internetowych i profilach w serwisach społecznościowych
Organizatorów, sponsorów i patronów Mistrzostw.
5) Regulamin Konkursu oraz Formularz Zgłoszeniowy dostępne są na stronach internetowych:
zsp3.siedlce.pl w zakładce „Konkursy” (http://zsp3.siedlce.pl/konkursy.html),
stkp.pl w zakładce „Aktualności” (http://stkp.pl/aktualnosci).
6) Organizatorzy zapewniają sobie prawo do zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie
warunków uczestnictwa w konkursie, przy czym Organizator zastrzega możliwość zmiany daty
Mistrzostw, o czym zobowiązuje się powiadomić uczestników najpóźniej 21 dni przed
Mistrzostwami.

