
Regulamin konkursu „PRZYSMAK NA OKRĄGŁO” na najlepszy  
wypiek na słodko lub na słono 

 

I. Organizator i przedmiot Konkursu 

1. Organizatorem Konkursu jest V Liceum Ogólnokształcące. 

2. Przedmiotem Konkursu jest wypiek na słodko lub na słono. 

 

II. Cel i przesłanki Konkursu 

1. Celem Konkursu jest: 

 aktywizacja i integracja uczniów jednej klasy 

 rozwijanie kreatywności, innowacyjności  

 rozwijanie zdolności manualnych 

  wymiana doświadczeń kulinarnych 

 uczczenie święta liczby PI 
2. Wypieki będą przeznaczone do sprzedaży  na kiermaszu szkolnym na pierwszym piętrze i zostaną sprzedane w ten 

sam dzień w czasie przerw, a pieniądze zebrane w czasie zbiórki zostaną przeznaczone na pomoc UKRAINIE. 

3. Przepisy na wybrane i nagrodzone ciasta zostaną wykorzystane w publikacji na stronie szkoły i Facebooku. 

 

III. Uczestnicy Konkursu 

 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich po podstawówce. 

 

IV. Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie gotowych wypieków w dniu 14.03.2021 (poniedziałek) na 

godzinę  9.45 na hol pierwszego piętra do pani Agnieszki Purwin-Tworkowskiej.  

Uczniowie klas pierwszych wykonują  „PRZYSMAK NA OKRĄGŁO” - wypiek na słodko,  a  
uczniowie klas drugich wykonują  „PRZYSMAK NA OKRĄGŁO” - wypiek na słono, a 
uczniowie klas trzecich po podstawówce wykonują  „PRZYSMAK NA OKRĄGŁO - WEGETARIAŃSKI” - wypiek na słono. 
2. Konkurs polega na zaprezentowaniu przed Komisją Konkursową gotowego wypieku wraz z przepisem – składnikami i 

sposobem wykonania. 

3. Każda  klasa biorąca udział w  Konkursie może zgłosić minimalnie 1 propozycję wypieku. 

 
V. Wymagania, jakie powinny spełniać wypieki w Konkursie „PRZYSMAK NA OKRĄGŁO” na najlepszy  
wypiek na słodko lub na słono 

1. Wypieki zgłaszane do konkursu powinny być wykonane samodzielnie, a  nie kupione. 

2. Obowiązkowym elementem Konkursu jest przedstawienie swojego wypieku przez osoby, które go wykonały i 

umożliwienie oceny wypieku przez komisję składającą się z maksymalnie 3 osób. 

3. Każdą pracę należy podpisać, tj. podać : imię i nazwisko osoby lub osób, które wykonały wypiek oraz klasę. 

 

VI. KOMISJA KONKURSOWA 

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa składająca się z nauczycieli matematyki. 

Komisja zobowiązana jest do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac. 

Jury będzie zwracało uwagę na: 

– oryginalność kompozycji, 

– brak elementów gotowych, 

– estetykę wykonania, 

– walory smakowe, 

– prezentację wypieku, 

– staranność wykonania wypieku, 

– wkład pracy; 

– przepis na dany wypiek przedstawiony w kreatywny i czytelny sposób. 

 

 



VII. Rozstrzygnięcie Konkursu 

Organizator nie zwraca uczestnikom prac biorących udział w Konkursie. Ogłoszenie wyników nastąpi w tym samym dniu. 

Lista laureatów będzie udostępniona na stronie internetowej Szkoły i Facebooku. 

 

VIII. Nagrody 

1. Jury wyłoni trzech laureatów konkursu, po trzech  z każdej grupy wiekowej.  

2. Zwycięzca konkursu otrzyma trzy „niepytki” dla całej klasy,  nagrodą za II miejsce są dwie „niepytki” dla całej klasy ,  za 

III miejsce - jedna „niepytka” dla całej klasy. 

 

IX. Prawa autorskie 

1. Przekazanie przepisu oraz wypieku do udziału w Konkursie traktowane jest równocześnie jako oświadczenie, że nie 

naruszają one praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania przygotowanych wypieków i ich przepisów w mediach szkolnych 

w charakterze informacyjno-promocyjnym. 

3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem organizatorowi prawa do nieodpłatnego wykorzystania 

wizerunków prac konkursowych w polu używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń w celu popularyzacji 

konkursu. 

4. Autorzy biorący udział w Konkursie wyrażają zgodę na publikację ich prac w celach promocyjnych.  

 

             Organizatorzy: 

Agnieszka Purwin-Tworkowska i nauczyciele matematyki 

 


