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§1  

Informacje ogólne 

1. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć: 

1) Stowarzyszenie – Stowarzyszenie Kelnerów Polskich  z siedzibą w Lublinie. 

2) Szkoła - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica w Siedlcach. 

3) Mistrzostwa - konkurs organizowany przez Szkołę i Stowarzyszenie pod nazwą Mistrzostwa 

Młodych Kelnerów Siedlce 2018, przeznaczony dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół 

gastronomicznych i hotelarskich. 

4) Organizatorzy – Szkoła i Stowarzyszenie, którzy współorganizują Mistrzostwa. 

5) Regulamin – niniejszy dokument określający warunki udziału i organizacji Mistrzostw. 

2. Mistrzostwa odbędą się w dniu 13 marca 2018 roku w budynku Szkoły na ul. Ks. Jerzego 

Popiełuszki w Siedlcach. 

 

§2  

Warunki udziału w Mistrzostwach 

1. W  Mistrzostwach nie mogą brać udziału członkowie Stowarzyszenia oraz pracownicy Szkoły. 

2. Udział w Mistrzostwach jest dobrowolny i bezpłatny. 

3. Zgłoszenie do Mistrzostw następuje poprzez przesłanie drogą mailową, do dnia 14 lutego 2018r. na 

adres annaborychowska@o2.pl wypełnionego Załącznika nr 1 „Formularz Zgłoszeniowy”. 

4. O przystąpieniu do udziału w Mistrzostwach decyduje kolejność zgłoszeń, czyli wysłanych 

Załączników nr 1 opisanych w punkcie powyżej. 

5. Każda szkoła przeprowadza samodzielnie eliminacje wewnętrzne i zgłasza do udziału w 

Mistrzostwach jednego uczestnika, który będzie ją reprezentował. 

6. Warunkiem przystąpienia do Mistrzostw jest posiadanie w dniu Mistrzostw dokumentu osobistego 

(np. legitymacja szkolna, dowód osobisty). 

7. Wymagany strój uczestników: 

1) Biała koszula  

2) Mucha/krawat 

3) Spodnie czarne/spódnica czarna 

4) Buty czarne 

5) Kamizelka (nie obowiązkowa) 
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§3  

Warunki przebiegu Mistrzostw 

1. Sprzęt potrzebny do prawidłowego wykonania zadań praktycznych zapewniają Organizatorzy. 

2. W skład Jury wchodzą przedstawiciele Stowarzyszenia. Jego skład zostanie ogłoszony w dniu 

Mistrzostw przed ich rozpoczęciem. 

3. Werdykt Jury jest ostateczny i nie podlega odwołaniu. 

4. Mistrzostwa podzielone są na III etapy.  

a) końcowa ocena Jury za udział w etapie I decyduje o wzięciu udziału w etapie II  (do etapu II 

zostaje zakwalifikowanych 12 uczestników)  

b) końcowa ocena Jury za udział w etapie II decyduje o wzięciu udziału w etapie III ( do etapu III 

zostaje zakwalifikowanych 4 uczestników). 

5. Podczas Mistrzostw uczestnicy nie mogą korzystać z pomocy osób trzecich. 

6. Szczegółowe informacje, zasady i kryteria oceny zostaną wyjaśnione uczestnikom przed każdą z 

konkurencji. 

7. Mistrzostwa wygrywa osoba, która zakwalifikuje się do udziału w etapie III i za wykonanie 

wyznaczonych zadań dostanie najlepszą ocenę Jury. 

 

§4  

Postanowienia końcowe 

1. Wszyscy uczestnicy dostaną dyplom uczestnictwa w Mistrzostwach oraz nagrody rzeczowe. 

2. Organizatorzy nie zwracają kosztów delegacji. 

3. Organizatorzy nie odpowiadają za wady przedmiotów będących nagrodami w Mistrzostwach. 

4. Udział w Mistrzostwach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez 

Organizatorów danych osobowych wyłącznie na potrzeby Mistrzostw w zakresie koniecznym do ich 

prawidłowego przeprowadzenia, tj. udostępnienia ich osobom trzecim włączonym w działania 

organizacyjne. 

5. Poprzez zgłoszenie udziału w Mistrzostwach uczestnik dobrowolnie wyraża zgodę na nieodpłatną, 

publiczną publikację wizerunku, m.in na stronach internetowych, profilach w serwisach 

społecznościowych, broszurach informacyjnych. 

6. Organizatorzy zapewniają sobie prawo do zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie 

warunków uczestnictwa w konkursie.  
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Załącznik nr 1: Formularz Zgłoszeniowy 
 

 
Dane szkoły 

Nazwa (pełna):  

Adres:  

 
Dane Uczestnika 

Imię i nazwisko:  

Kierunek nauczania:  

Klasa nauczania:  

 
Dane Opiekuna 

Imię i nazwisko:  

E-mail:  

Telefon kontaktowy:  

 
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 
 
Ponadto oświadczam, że informacje podane w Załączniku nr 1: Formularz Zgłoszeniowy są zgodne z prawdą i przyjmuję do wiadomości, że podanie 
nieprawdziwych danych może spowodować wykluczenie z udziału w Mistrzostwach.  
 
Oświadczam również, że wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby Mistrzostw. 

 
 
 
 
 

......................................... 
Data i miejsce     
 
 

......................................... 
podpis Uczestnika     
 
 
......................................... 
podpis Opiekuna     
 
 

 

 


