
 
 
 
 
 

 

1. Organizatorem Małopolskiego Konkursu Szkół Gastronomicznych jest Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie 
Jesieni 16. 

2. Konkurs jest imprezą non profit, w której udział mogą wziąć tylko osoby zaproszone.
3. Konkurs odbywa się w kategoriach: kucharz, kelner, barman, cukiernik.
4. Konkurs jest dwuetapowy:  

 przesłanie zdjęcia i receptury w formie elektronicznej z konta e
prywatnych) na adres mksg@zsg1.pl
14 lutego 2023 r.), 

 część stacjonarna dla zakwalifikowanych uczestników
5. Celem konkursu jest: 

 propagowanie różnorodności potraw i napojów,
 dokonywanie oceny własnych umiejętności zawodowych,
 doskonalenie umiejętności stosowania technologii informatycznych,
 popularyzacja świadomego i odpowiedzialnego 
 pogłębianie zawodowych zainteresowań uczniów,
 rozwijanie kreatywności, 
 wyrabianie poczucia estetyki i piękna,
 integracja szkół o tym samym profilu kształcenia,
 nawiązywanie współpracy ze szkołami z zagranicy.

6. Temat konkursu - #SmakEstetykaKreatywność
7. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół kształcących w 

ucznia (np.: z branżowej szkoły I stopnia, technikum) z opiekunem 
8. Regulaminy konkursu dla poszczególnych kategorii znajdują się na stronie internetowej 

Szkół Gastronomicznych. 
9. W każdej kategorii uczestnicy konkursu  z zagranicy oceniani są osobno.

10. Za udział w konkursie uczestnicy i ich opiekunowie otrzymują dyplomy, a laureaci nagrody rzeczowe.
11. Istnieje możliwość odpłatnego zakwaterowania uczestników i opiekunów (od 

Odpowiednią kwotę (zgodnie z wypełnioną kartą kalkulacji kosztów) należy wpłacić do 
„XXIV Małopolski Konkurs Szkół Gastronomicznych” na konto: 
Rada Rodziców przy ZSG nr 1 
31–828 Kraków, os. Złotej Jesieni 16 
Nr konta: 71 1020 2906 0000 1902 0013 5434

12. Każdy uczestnik przywozi ze sobą:  
 legitymację szkolną, 
 aktualne orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno
 strój służbowy. 

13. Uczestnicy MKSG oraz ich opiekunowie zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia doty
receptur i zdjęć. 

14. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt, naczynia i rzeczy osobiste uczestników i opiekunów.
15. W trakcie konkursów i ogłaszania wyników, uczestników obowiązują stroje służbowe stoso

 
Dodatkowych informacji udziela wicedyrektor Dorota Romańska  (tel. 12

 

 
 

REGULAMIN 
 

Organizatorem Małopolskiego Konkursu Szkół Gastronomicznych jest Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie 

której udział mogą wziąć tylko osoby zaproszone. 
Konkurs odbywa się w kategoriach: kucharz, kelner, barman, cukiernik. 

w formie elektronicznej z konta e-mailowego szkoły (nie będą respektowane zgłosz
mksg@zsg1.pl do 10 lutego 2023 r. (ogłoszenie listy uczestników zakwalifikowanych do części stacjonarnej 

część stacjonarna dla zakwalifikowanych uczestników  - 3 marca 2023 r.  

propagowanie różnorodności potraw i napojów, 
dokonywanie oceny własnych umiejętności zawodowych, 
doskonalenie umiejętności stosowania technologii informatycznych, 
popularyzacja świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w mediach społecznościowych, 

zawodowych zainteresowań uczniów, 

wyrabianie poczucia estetyki i piękna,  
integracja szkół o tym samym profilu kształcenia, 
nawiązywanie współpracy ze szkołami z zagranicy. 

#SmakEstetykaKreatywność. 
W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół kształcących w branżach HGT i SPC. Z każdego typu szkoły można zgłosić jednego 
ucznia (np.: z branżowej szkoły I stopnia, technikum) z opiekunem - nauczycielem zawodu.  

ulaminy konkursu dla poszczególnych kategorii znajdują się na stronie internetowej www.zsg1.pl

W każdej kategorii uczestnicy konkursu  z zagranicy oceniani są osobno. 
a udział w konkursie uczestnicy i ich opiekunowie otrzymują dyplomy, a laureaci nagrody rzeczowe.

Istnieje możliwość odpłatnego zakwaterowania uczestników i opiekunów (od 2 do 4 marca 2023 r.) oraz wykupienia wyżywienia.
Odpowiednią kwotę (zgodnie z wypełnioną kartą kalkulacji kosztów) należy wpłacić do 2

Małopolski Konkurs Szkół Gastronomicznych” na konto:  

  
020 2906 0000 1902 0013 5434. 

aktualne orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych, 

Uczestnicy MKSG oraz ich opiekunowie zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia dotyczącego zgody na publikację wizerunku, 

Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt, naczynia i rzeczy osobiste uczestników i opiekunów.
W trakcie konkursów i ogłaszania wyników, uczestników obowiązują stroje służbowe stosowne dla zawodu.

Dodatkowych informacji udziela wicedyrektor Dorota Romańska  (tel. 12 644 50 19 w. 25).

Organizatorem Małopolskiego Konkursu Szkół Gastronomicznych jest Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie - os. Złotej 

mailowego szkoły (nie będą respektowane zgłoszenia z kont 
r. (ogłoszenie listy uczestników zakwalifikowanych do części stacjonarnej - 

 

. Z każdego typu szkoły można zgłosić jednego 

www.zsg1.pl w zakładce Małopolski Konkurs 

a udział w konkursie uczestnicy i ich opiekunowie otrzymują dyplomy, a laureaci nagrody rzeczowe. 
r.) oraz wykupienia wyżywienia. 
24  lutego 2023 r. z dopiskiem  

czącego zgody na publikację wizerunku, 

Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt, naczynia i rzeczy osobiste uczestników i opiekunów. 
wne dla zawodu. 

644 50 19 w. 25). 


