
 

 

 

 
 

 

Lublin, 27.11.2017 r. 

Szanowni Państwo! 

Zapraszamy do wzięcia udziału w etapie wojewódzkim I edycji Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego 
Ucznia w Zawodzie Kucharz, który odbędzie się dla województwa lubelskiego  

9 stycznia (wtorek) 2018 roku o godz. 9.00  
w Zespole Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. Jana Kilińskiego w Lublinie ul. Chopina 28. 

Organizator etapu Wojewódzkiego: Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. Jana Kilińskiego  
w Lublinie oraz Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie 
Organizator etapu Ogólnopolskiego: Zespół Szkół Spożywczych w Zabrzu oraz Izba Rzemieślnicza oraz Małej 
i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.  

Bardzo prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do turnieju z finałem uczniów klas programowo najwyższych 
zasadniczej szkoły zawodowej kształcący się w zawodzie kucharz (512001) 

do 15 grudnia 2017 roku na adres:  
Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. Jana Kilińskiego 

 ul. Chopina 28, 20 – 023 Lublin; tel. 81-532-86-69; e-mail: rzemioslo@zsrz.lublin.pl   
Karta zgłoszeń do eliminacji wojewódzkich, terminarz i załączniki na stronie internetowej www.zsspoz.pl 

Uczestnikiem  wojewódzkiego etapu I edycji turnieju jest zwycięzca etapu szkolnego.  
Temat przewodni Turnieju to „Potrawy z drobiu w roli głównej” 

Dla laureatów turnieju przewidziano cenne nagrody. 

Etap Wojewódzki I Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz składa się z dwóch części  - 
teoretycznej i praktycznej. 
Część teoretyczna to test, który trwa 60 min. 
Część praktyczna to wykonanie określonych potraw z uwzględnieniem zdolności manualnych uczniów. 
Potrawa turniejową może być przystawka, danie główne lub zupa.  
Czas przewidziany na część praktyczną to 120 min.  
Ocenie podlega wykonanie potraw od przygotowania wstępnego aż do  jej wyserwowania. 
Każdy uczestnik turnieju zapewnia niezbędne do wykonania potraw składniki. 
Organizator zapewnia wyposażenie stanowisk i sprzęt wg specyfikacji zgłoszonej przez uczestników wraz  
z kartą rejestracyjną (w terminie do 15.12.2017 r.). 
Osoba do kontaktu ze strony organizatora wojewódzkiej edycji turnieju: 
Dorota Kamińska 
Nr tel. 81-532-86-69 
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