
Regulamin konkursu “Cucinando Italiano” organizowanego w Centrum Kształcenia

Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie

I. Organizator.

Organizatorem konkursu jest nauczyciel języka włoskiego w CKZiU w Andrychowie – mgr Martyna

Matusiak

II. Cele konkursu:

1. Upowszechnianie wiedzy związanej z kulturą oraz kuchnią włoską;

2. Rozwijanie zainteresowań związanych z fotografią, gotowaniem, kuchnią włoską;

3. Promowanie umiejętności oraz talentów artystycznych i kulinarnych.

III. Warunki uczestnictwa.

 W konkursie uczestniczyć może każdy uczeń CKZiU w Andrychowie;

 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest własnoręczne przygotowanie wybranego dania

kuchni włoskiej, sfotografowanie procesu tworzenia oraz efektu końcowego.  Praca musi

zawierać trzy fotografie, zgodnie ze schematem: przed (fotografia produktów) –

w trakcie (moment przygotowania dania) – po (danie gotowe do podania);

 Organizator,  jako  alternatywę  do  fotografii,  dopuszcza  możliwość  przesłania  krótkiego

filmiku/relacji z gotowania (około pięciominutowej);

 Uczestnik może zaprezentować maksymalnie jedną pracę/danie;

 Przystąpienie  uczestników  do  konkursu  oznacza  wyrażenie  przez  nich  zgody  na

wykorzystanie ich nazwisk w akcjach informacyjnych związanych z niniejszym konkursem;

 Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb

niezbędnych  do  realizacji  konkursu  oraz  publikację  zdjęć/filmu  na  stronie  internetowej

szkoły, facebooku oraz dysku współdzielonym CKZiU;

 Przystąpienie  do  konkursu  jest  równoznaczne  z  akceptacją  warunków  niniejszego

regulaminu i jednocześnie oświadczeniem, że wykorzystane do pracy zdjęcia nie naruszają

praw autorskich. 



IV. Termin oraz sposób przesyłania prac.

Konkurs trwa od 29 marca do 18 kwietnia. 

Prace konkursowe, z nazwą dania oraz krótkim opisem należy przesłać na maila 

m_matusiak@ckziuandrychów.pl

Każde zdjęcie powinno być podpisane imieniem, nazwiskiem oraz klasą uczestnika.

V. Rozstrzygnięcie konkursu.

W okresie  od 19 do 29 kwietnia uruchomiony zostanie interaktywny link, za pomocą którego

każdy uczeń oraz nauczyciel CKZiU w Andrychowie będzie mógł oddać jeden głos na wybraną

pracę. 

W  tym  okresie  prace  prezentowane  będą  na  stronie  internetowej  szkoły,  facebooku  oraz  w

specjalnym folderze na dysku współdzielonym CKZiU. 

Rozstrzygnięcie  konkursu  nastąpi  30  kwietnia.  W  tym  dniu  zostaną  wyłonione  prace,  które

otrzymały największą ilość głosów. 

Organizator planuje przyznanie nagród rzeczowych trzem najlepszym fotorelacjom. 

VI. Informacje dodatkowe

Organizator zastrzega sobie możliwość naniesienia zmian w niniejszym regulaminie;

Dania,  co  do  których  zachodzi  podejrzenie  niesamodzielnego  wykonania  lub

skopiowania/wykorzystania gotowych materiałów dostępnych w Internecie, zostaną wykluczone z

konkursu;

Termin  wręczenia  nagród  zostanie  ustalony  po  rozstrzygnięciu  konkursu  i  będzie  zależał  od

aktualnej sytuacji epidemiologicznej.


